
PROGRAMAÇÃO 
(Apresentação de trabalhos) 

 

 
 



Credenciamento (Prédio de história, Rua da Estrela, 329, Bairro Praia Grande, 
São Luís) 
 
26 AGOSTO de 2015, 08:00 - 18:30H  
 
(Pavimento térreo – auditório)  
 
 
Apresentação Cultural 19:00 h (auditório) 
 
26 AGOSTO de 2015, 19:30H (NOITE) 
 
Conferência de abertura. Padre Flávio Lazzarin (Agente da Comissão Pastoral 
da Terra – CPT) - Auditório do Curso de História 
 
Título: Processo de colonização e lutas descolonizadoras 

 

Dia 27 de Agosto 

 
 
27 AGOSTO 2015, 08:00-09:50H (MANHÃ) 
 
 

Minicursos 
  
Minicurso: 
 
Etnografia e alteridade: pensando a partir dos estudos sobre a Encantaria 
maranhense  
  
Profª Drª Martina Ahlert (DESOC/UFMA) 

Local: (Auditório do Curso de História – pavimento térreo) 

 
Minicurso: 
Tempo e revolução nos romances históricos de Alejo Carpentier 
Profº Nuno Gonçalves Pereira. – UFRB.  
 
Local: (sala 04, segundo piso)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 
 

 
27 e 28 AGOSTO de 2015, 10:00 -  13:00 h  
 
 

ST 1: Diversidade religiosa na sociedade secularizada. 

Coordenadores:  
 
Profº Drº Reginaldo Prandi (USP) 
Profº Drº Massimo Bonato (USP) 
 
Local (Auditório do Curso de História)  
 

ST 2: História, Letra e Música  

Coordenador:  
 
Profº Drº Fábio Henrique Monteiro Silva, Universidade Estadual do Maranhão 
 
Local: sala 03 (segundo pavimento) 
 
 

ST 3: Literatura e Filosofia.  

Coordenadores:  
 
Profº Drº Rafael Quevedo, Universidade Federal do Maranhão 
Profº Drº Roberto Francavilla Universidade de Gênova, 
 
Local: sala 01 (segundo pavimento) 
 

ST 4: Homossexualidade, medicina e educação: a construção de 
uma pedagogia dos manuais médicos. 

Coordenador: 
 
Profº Drº Jackson Ronie Sá da Silva, Universidade Estadual do Maranhão 
 
Local: sala 07 (terceiro pavimento) 
  

ST 5: Trabalho, religiosidade e cotidiano: história e memória no 
tempo presente.  

Coordenadores: 
 
Profº Dra. Marcia Milena Galdez Ferreira, Universidade Estadual do Maranhão 
Profº Dra. Cristiana Costa da Rocha, Universidade Estadual do Piaui 
Profº Drº Raimundo Inácio Souza Araújo (Colégio Universitário – COLUN -UFMA). 
  
Local: Sala 02 (Segundo pavimento) 
 
  
 
 



ST 6: História e Literatura  

Coordenadores:  
 
Profª Drª Régia Agostinho, Universidade Federal do Maranhão 

Profª Drª Amina Di Munno, Universidade de Gênova 
Profº Nuno Gouveia, Universidade Federal do Recôncavo Baiano 
 
Local: Sala 04 (segundo pavimento) 
  
 

ST 7: (Re) pensando a História Política: A atualidade do 
pensamento de Antônio Gramsci.  
Coordenadora:  
 
Profª Drª Monica Piccolo, Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 
 
Local: Sala 05 (terceiro pavimento) 
  

ST 8: A INTERDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA: interfaces entre 
história e antropologia  

Coordenadores:  
 
Profª Drº Tatiana Raquel Reis Silva, Universidade Estadual do Maranhão 
Profª Drª Anna Casella, Universidade de Milão 
Profº Drº Bruno Barba, Universidade de Gênova 
Profº Drº Antonio Evaldo Almeida Barros, Universidade Federal do Maranhão 
Profº Drº Livio Sansone 
 
Local: sala 06 (terceiro pavimento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESAS-REDONDAS 
 

27 AGOSTO de 2015, 14:00-16:00H (TARDE) 
  
Mesa-Redonda 1: História e Literatura 
 
Amina Di Munno, Universidade de Gênova, 
Régia Agostinho da Silva, Universidade Federal do Maranhão 
Ana Maria Koch, Universidade Federal do Piauí - Picos 
Nuno Gouveia, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB 
 
27 AGOSTO de 2015, 16:30-18:30H (TARDE) 
 
 
Mesa-Redonda 2: Literatura e Filosofia 
 
Roberto Francavilla Universidade de Gênova, 
Rafael Quevedo, Universidade Federal do Maranhão 
César Henrique de Paula Borralho, Universidade Federal do Maranhão 
José Henrique de Paula Borralho, Universidade Estadual do Maranhão 

 
 

DIA 28 DE AGOSTO 
 

28 AGOSTO de 2015, 14:00-16:00H (TARDE) 
  
Mesa-Redonda 3: Novos enfoques na pesquisa das religiões afro-brasileiras: 
Brasil e Itália 
 
Reginaldo Prandi, USP 
Luisa Faldini, Universidade de Gênova 
Sergio Ferreti, Universidade Federal do Maranhão 
Martina Ahlert, Universidade Federal do Maranhão 
 
28 AGOSTO de 2015, 16:30-18:30H (TARDE) 
  
Mesa-Redonda 4: Cruzamentos transatlânticos: olhares antropológicos e 
históricos sobre o Brasil e Itália 
 
Anna Casella, Universidade Católica de Milan e Brescia, 
Bruno Barba, Universidade de Gênova, 
Márcia Milena Galdez Ferreira, Universidade Estadual do Maranhão 
Livio Sansone, Universidade Federal da Bahia 
 

28 AGOSTO 2015, 19:30H (NOITE) 
 

Conferência de Encerramento 
Profª Drª Luisa Faldini, Universidade de Gênova. 

  
Título: Os orixás na Itália: uma colonização em sentido inverso.  



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS (resumos) 
Dia 27 de agosto, das 10: 00 às 13:00 h 

 
 

ST 1: Diversidade religiosa na sociedade secularizada. 

Coordenadores:  
Profº Drº Reginaldo Prandi (USP) 
Profº Drº Massimo Bonato (USP) 

 
Auditório do Curso de História 

 
 

1. A INVENÇÃO DA IMAGEM AUTORAL DE CHICO XAVIER: Jogos de sedução e 
convencimento na escrita de si em palavras minhas. 
 

André Victor Cavalcanti Seal da Cunha 

 

Esta pesquisa teve por fio condutor uma análise de Chico Xavier como portador de uma 

imagem autoral inventada, construída pela complexa dinâmica que constituiu sua 

representação de escritor psicógrafo na inter-relação produção, recepção e apropriação de 

suas obras. O período do recorte cronológico foi do final de 1931 até o início de 1938. 

Investigou-se, pois, a criação da imagem autoral de Xavier, concebendo esta como uma 

elaboração coletiva da qual participaram vários sujeitos, dentre eles intelectuais ligados ao 

movimento espírita, editores e leitores. Pôde-se compreender seu surgimento na cena 

literária espiritista, integrando um projeto coletivo elaborado e capitaneado por lideranças da 

Federação Espírita Brasileira. Quanto a sua escrita de si, pôde ser identificada nos textos 

prefaciais assinados pelo médium estratégias de sedução e convencimento, com o uso de 

um amplo espectro de dispositivos textuais voltados à denegação autoral, permitindo a Chico 

Xavier maior atuação como autor-ator na cena literária espiritista. 

 

Palavras-chave: Chico Xavier. Espiritismo. História do Livro e da Leitura. 

 

2. “DEIXA A GIRA- GIRAR”: Resistência aos ritos afro-brasileiros na cidade de Oeiras-PI 
(1968– 2015). 
 
Patrícia de Sousa Santos 

 

A cidade de Oeiras no centro sul do Piauí é considerada no estado, a capital da fé, seu 

momento de maior pico devocional ocorre na semana santa, quando a cidade toma cor e 

forma para receber os milhares de fiéis que veem pedir bênçãos e agradecer ao Bom Jesus 

do Passos. Mas a dita “capital da fé” é mantida por uma fé unilateral, católica e elitista, não 



cabendo espaço a outras manifestações religiosas, principalmente as afro-brasileiras. O 

trabalho busca discutir a resistências aos ritos afro brasileiros, tendo como objeto de 

pesquisa a um dos mais representativos centros umbandistas de Oeiras, o terreiro São 

Francisco, comandado pelo pai de Santo “Chico Sena”, pai de santo envolvido em polêmica 

e que transformou seu terreiro em espaço de resistência ao longo de sua trajetória na cidade. 

Utilizaremos as discussões de Yvonne Maggie, Renato Ortiz, que permitiram um passeio 

pelo universo umbandista, Verena Alberti, Alessandro Portelli para fundamentar nosso olhar 

sobre os relatos tanto do pai de santo, quanto dos filhos de santo e Michel Pollak que nos 

permitirá transitar nos não ditos. 

 

Palavras-Chave: Umbanda. Resistência. Manifestações de fé  

 

3. NOVOS PROFETAS DO APOCALIPSE. 

Renan William dos Santos 

 

“Qual será o fim do mundo ?”. Eis uma pergunta com muitos sentidos. Começando pela 

ambiguidade da palavra “fim”: pode-se referir ao “alvo”, para “onde” o mundo deve ir, seu 

“destino”, seu “sentido”; ao mesmo tempo, pode-se referir ao “como”, de que “maneira” o 

mundo vai acabar. Finalidade e final. É em torno dessas duas noções quase unas que 

diversas instituições e seus especialistas digladiaram-se ao longo do tempo para se 

estabelecerem como os legítimos profetas do apocalipse. Esse artigo visa refletir 

sociologicamente sobre os novos aspectos das imagens modernas do fim do mundo, 

principalmente a partir dos movimentos ambientalistas, e, de forma secundária, a partir de 

outras doutrinas políticas, científicas ou econômicas que também procuram discorrer sobre 

o fim do mundo. 

Palavras-chave: Escatologia. Sociologia da religião. Secularização. 

 

4. DIVERSIDADES, LIBERDADES E DIREITOS SEXUAIS E RELIGIOSOS NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO. 
 

Daniel Alves  

 

O reconhecimento da diversidade das opções religiosas no Brasil parece algo evidente, mas 

não o é. A apologia da diversidade religiosa baseada na diversificação interna do campo 

cristão, quando admitida como sinal da diversidade religiosa, faz olvidar a histórica 

hegemonia das religiões de superioridade moral no país e a opressão em face de outras 

religiosidades. O reconhecimento da diversidade sexual, por outro lado, parece um tema 



recente, impulsionado pelas lutas por direitos humanos. Contudo, ao traçar a sua história no 

Ocidente, percebemos a contínua preocupação dos dispositivos de poder na normalização 

dessa heteronomia, especialmente nos corpos das mulheres. Projetadas recentemente nos 

espaços de discussão e articulação de políticas públicas, ambos os reconhecimentos 

colocam seus defensores em rota de colisão. Por um lado, os líderes cristãos que defendem 

a liberdade religiosa (geralmente entendida como a liberdade da opção religiosa dos sujeitos 

que enunciam essa liberdade) são também os primeiros a endossar a adoção de dispositivos 

de controle legais sobre a intimidade sexual e o retardamento do reconhecimento dos 

direitos que relações sexuais heteronômicas geram. Por outro lado, os que defendem as 

liberdades relacionadas a sexo e a gênero (geralmente entendidos como as liberdades 

devidas a opções sexuais ou de gênero dos sujeitos que enunciam essas liberdades) 

defendem o esvaziamento de símbolos e valores religiosos difundidos na esfera estatal. 

Apesar dessa simetria inversa, apresenta-se em ambas a clivagem entre Estado e 

sociedade: num, o Estado convertido disciplinaria uma sociedade sexualmente desregrada; 

no outro, frações da sociedade emancipadas da heteronormatividade sexual regulariam um 

Estado atravessado por religiões. 

 

Palavras-chave: Diversidade. Religião. Laicidade. Direitos humanos.  

 

5. O JESUÍTA ITALIANO LUIGGI MURARO E A FORMAÇÃO DAS CEB’S EM MORROS-
MA. 
 
Luís Eduardo Moraes de Albuquerque 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a importância do Jesuíta italiano Luiggi Muraro 

formação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) em Morros-MA, a partir de 1979.  

Baseado na recepção criativa da América Latina à proposta de protagonismo dos leigos na 

Igreja Católica, feita pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), que possibilitou o surgimento da 

Teologia da Libertação e das CEBs neste continente. Buscamos compreender a influência 

da Teologia da Libertação nas CEBs, principalmente em Morros-Ma, sob a orientação do 

Padre Luiggi Muraro.  

 

Palavras-chave: Morros. CEBs. Teologia da Libertação. 

 

 

 

 

 



6. Espiritismo, Ciência e Religião: Aspectos históricos da identidade espírita no 

Maranhão. 

Carlos Alberto de Carvalho Netto 

 

Pretende-se compreender a construção da identidade espírita no Maranhão na transição do 

século XIX para o XX através de leituras, usos e apropriações dos conceitos de religião e 

ciência feitos pelos adeptos do espiritismo e por seus opositores, tanto no campo religioso – 

o Catolicismo – quanto científico – a Medicina Legal; bem como, o processo de 

ressignificação do termo espiritismo no contexto religioso brasileiro. Através da análise dos 

discursos de jornais e publicações espíritas, laicas e católicas observados a partir dos eixos 

interpretativos da história cultural, da história dos conceitos e da história das religiões, 

pretendeu-se compor uma leitura historiográfica do processo discursivo de fabricação das 

representações do espiritismo, através da fala de seus adeptos e daqueles que o negavam. 

Percebendo a ascensão do cientificismo como vontade de verdade hegemônica durante o 

século XIX, buscou-se compreender o uso que o espiritismo fez desse conceito, ao construir 

para si uma representação particular dele. 

 

Palavras-chave: Espiritismo. Cientificidade. Legitimidade. 

 

7. SENHORA DA ENCRUZILHADA: Do corpo poético-dançante a pomba-gira. 

Katya Souza Gualter 

 

Estabeleço aqui, inter-relações entre o Corpo poético-dançante e a Pombagira observadas 

no processo de criação do filme Senhora da Encruzilhada (Gualter, Brasil, 2014). O campo 

de experimentação mobilizou a reconstrução das experiências de interação entre o 

CorpoKatya e a potência Pombagira Maria Mulambo ao longo de 42 anos, a partir dos 

acontecimentos no cotidiano, afetando continuamente modos de ser, ver e estar em variados 

Mundos: uma força invisível carregada de uma extraordinária presença, tornando-me um 

corpo-lugar pleno de rastros e histórias ouvidas e vividas, repletas de cantos e encantos. O 

CorpoKatya e a Pombagira Maria Mulambo são poéticos-dançantes na medida em que um 

confere ao outro, ininterruptamente, novas dimensões, e prosseguem assim, prolongando-

se entre si e para além deles mesmos. Estamos lidando com experiências dotadas de 

sentido que jamais se repetem e geram o processo de formação continuada CorpoKatya, 

caracterizado de modo intrigante e incisivo por uma relação mística corpo-espaço-tempo-

imagem-movimento-som-luz.  

 

Palavras-Chave: Corpo. Pombagira. Interação. 



8. RITOS FÚNEBRES NO MARANHÃO COLONIAL ATRAVÉS DO ESTUDO DE 
TESTAMENTOS (1773 A 1795). 

 
Ligia Maria Pinheiro Ferreira 
Nesimar do Vale Madeira 
 

O presente trabalho tem por objetivo evidenciar qual a relação da sociedade maranhense 

setecentista (1773 a 1795) diante da morte, especificamente através de registros de 

testamentos que englobam no seu desenrolar as vontades do testador, e nos mostram como 

eram os costumes e formas de pensar registrados nos documentos testamentais. Ressalta-

se os ritos fúnebres contidos nos escritos aludidos como ferramenta indispensável para 

entendermos o significado do papel que a igreja católica desempenhava na sociedade da 

época. Destaca-se a orientação religiosa da igreja católica e seus princípios morais a serem 

seguidos e também para evitar a macula de memória do testador. 

 

Palavras-chave: Estudo em testamento. Igreja Católica. Ritual pós-morten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dia 28 de agosto, das 10: 00 às 13:00 h 
 
 

ST 1: Diversidade religiosa na sociedade secularizada. 

Coordenadores:  
Profº Drº Reginaldo Prandi (USP) 
Profº Drº Massimo Bonato (USP) 

 
Auditório do Curso de História 

 

9. Aplicativos Móveis: Novas possibilidades de apropriação religiosa. 

 

Rafael Galdino Ribeiro 
Robéria Nádia Araújo Nascimento 
 

O presente artigo aborda o entrelaçamento da mídia com o campo religioso, a partir do 

contexto dos aplicativos móveis.  Nessa perspectiva, a comunicação e suas tecnologias são 

pensadas como possibilidades de ampliação dos limites simbólicos das práticas de 

religiosidades, considerando-se o processo de interação social gerado a partir da 

convergência de suportes para a difusão de mensagens dessa natureza. Trata-se de uma 

investigação em andamento que se mostra relevante e oportuna para o campo dos estudos 

da comunicação, uma vez que se volta para um fenômeno recente da midiatização religiosa, 

denominado de “religião móvel”. 

 

Palavras-chave: Midiatização. Aplicativos-móveis. Religião-móvel. 

 

10. O CANDOMBLÉ NA MINISSÉRIE TENDA DOS MILAGRES: A diversidade religiosa 
na obra de Jorge Amado.  

 
João Saraiva da Silva Neto 
Walquizia Raquelle Freire Gouveia  
Robéria Nádia Araújo Nascimento 
 
Este estudo analisou a minissérie global Tenda dos Milagres, inspirada no romance 

homônimo de Jorge Amado, no que concerne aos simbolismos da religiosidade afro-

brasileira em seus sincretismos com o catolicismo. O produto ficcional apresenta, em 

múltiplas nuances, a fé, o regionalismo e os afetos que se entrelaçam com os cultos afros, 

na sociedade do século XX. Os valores religiosos são disseminados nos comportamentos e 

nos imaginários populares, em meio ao contexto dos personagens. A minissérie produz a 

circulação, apropriação e interação das práticas do candomblé no espaço geográfico 

nordestino, exemplificando a diversidade religiosa existente no Brasil. 

Palavras-chave: Tenda dos Milagres. Ficção Televisiva. Candomblé. 



11. O LIVRO DOS MIL PROVÉRBIOS (1302): Educação e moralidade na obra de 
Ramon Llull (1232-1316). 
 
Flávia Santos Gomes 

 

Distante da visão dos provérbios como ditos populares “antiquados, contraditórios e 

impossíveis de serem levados a sério” como as classes escolarizadas os definiram por 

algum tempo, em O Livro dos Mil Provérbios (1302) do filósofo medieval Ramon Llull (1232-

1316) percebemos este gênero instrumento educacional que por sua brevidade seriam 

facilmente memorizados e transmitidos entre os homens para que estes cumprissem em 

vida os propósitos para os quais foram criados, “conhecer, amar, lembrar, honrar e servir a 

Deus”. Os provérbios formulados e/ou reunidos por Llull nesta obra trazem o resumo de sua 

Arte e serviriam para orientar a cristandade sobre como alcançar no pós-morte a “glória da 

salvação”. Carregados dos padrões éticos e morais pretendidos pelo pensador, e que 

estavam em consonância com os preceitos cristãos, os provérbios contidos na obra reúnem 

ditos sobre os mais variados temas e dirigidos a diversos personagens, como por exemplo 

príncipes, mulheres, cavaleiros e prelados. 

 

Palavras-Chave: Educação. Ramon Llull. Memória. 

 

12. REDES TRANSNACIONAIS CATÓLICAS, ENGAJAMENTO MISSIONÁRIO E 
RECOMPOSIÇÕES DO PAPEL RELIGIOSO NO MARANHÃO (1960-1980). 

 
Wheriston Silva Neris 

 

Este trabalho tem por objetivo examinar como as mutações nas formas de exercício do papel 

clerical no Maranhão se conectaram às reconfigurações do espaço católico em nível mundial 

a partir dos anos 1960. Buscamos essa demonstração pelo expediente do exame das 

modalidades de circulação internacional de sacerdotes missionários vinculados a dioceses 

estrangeiras e que, atendendo aos apelos de Pio XII (1939-1958) através da Encíclica Fidei 

Donum (1957), engajaram-se no apoio às Igrejas do Terceiro Mundo. Por fim, toma-se o 

caso da cooperação entre as dioceses de Mantova (Itália) e Viana (Maranhão/Brasil) como 

laboratório para compreender as condições de emergência de uma nova configuração 

institucional no território missionário maranhense. 

 

Palavras-chave: Igreja Católica. Padres Missionários. Politização. Maranhão. 

 

 



13. A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS: Uma análise sobre a obra orixás, 
caboclos e guias.    

                                                                                                        
Isa Prazeres Pestana 

 

Analisa-se nesse trabalho o discurso e as práticas religiosas da Igreja Universal do Reino de 

Deus, entendidos como representação, dando ênfase na guerra contra o diabo e a apropriação 

e ressignificação de símbolos dos cultos afro-brasileiros por essa Igreja, tendo por fontes a obra 

orixás, caboclos e guias, escrita pelo Bispo Edir Macedo, livro que circula desde a década de 

80 (século XX) no Brasil; e o jornal Folha Universal, jornal criado na década de 90 e que 

apresenta uma das maiores tiragens no Brasil. O estudo considera ainda a inserção dessa 

entidade religiosa em São Luís – MA. 

 

Palavras-chave: Igreja Universal. Discursos. Guerra contra o diabo. Apropriação de 

símbolos. Cultos afro-brasileiros. 

 

14. DIVERSIDADE, INFORMAÇÃO E RELIGIOSIDADE: A VISIBILIDADE 
PROTESTANTE NA SÉRIE SAGRADO DA REDE GLOBO. 
 
Robéria Nádia Araújo Nascimento 
Emilson Ferreira Garcia Junior 
 

Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais visível a penetração de diversas vertentes 

religiosas nos meios de comunicação. Tal iniciativa busca arregimentar fiéis e consolidar 

uma prática de evangelização permanente em uma sociedade marcada pela diversidade de 

práticas. Para uma aproximação com esse contexto desenvolvemos a investigação “Em 

nome de uma fé plural: a diversidade religiosa do programa Sagrado da Rede Globo” 

(2011/2012), que possibilitou a discussão do pluralismo sob a ótica das sete maiores 

religiões do país. Para este artigo, elegemos considerações sobre a doutrina protestante. A 

série Sagrado foi pioneira na identificação dessas diferentes formas de espiritualidade na 

TV aberta do país. 

 

Palavras-chave: Diversidade Religiosa. Série Sagrado. Doutrina Protestante. 

 

 

 

 

 

 



15. DIGNIDADE, RESPEITO E ASPECTOS RELIGIOSOS: Desafios e entraves na 
vivência de pacientes terminais. 

 
Ianne Paulo Macêdo 

A presente comunicação tem por objetivo compreender as representações da religião para 

sujeitos terminais. Ao passo que, buscar-se-á verificar em que medida os aspectos 

religiosos, contribuem para que a pessoa nesse momento tenha sua dignidade respeitada 

no que tange às escolhas relativas ao fim da vida. Para tanto, utilizar-se-á o referencial 

metodológico de cunho etnográfico contando como técnicas: entrevistas e observação 

participante no espaço religioso Casa de Aruanda. Tendo em vista que, este locus trabalha 

com a Umbanda e o Santo Daime, ademais o espaço oferece ainda, terapias paliativas em 

pacientes considerados pela medicina alopática como terminais. Como arcabouço teórico 

utilizaremos autores como Morin, Geertz, Laplantine, Le Breton, Turner, Durkheim, Elias, 

dentre outros, para melhor compreender as representações culturais deste universo.  

 

Palavras-chave: Religião. Saúde. Cultura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 27 de agosto, 10:00 h às 13: 00 h 

 

ST 2: História, Letra e Música. 

Coordenador: 
Profº Drº Fábio Henrique Monteiro Silva, Universidade Estadual do Maranhão 
 
Local: sala 03 (segundo pavimento) 

 
 

1. MÚSICA, POESIA, E CRÍTICA SOCIAL NAS OBRAS DE CAJU E CASTANHA E 
BEZERRA DA SILVA. 

 
Francineia Pimenta e Silva 
Márcio Henrique Baima Gomes 
 

O presente estudo tem como finalidade abordar os conteúdos musicais, poéticos e crítico-

sociais presentes na discografia de Caju e Castanha e Bezerra da Silva. Levando-se em 

conta a trajetória dos músicos acima citados e os seus respectivos repertórios musicais 

podemos observar, com grande riqueza de detalhes, a maneira como é retratado o universo 

social das camadas menos favorecidas, e o confronto de realidades excludentes presentes 

no Brasil contemporâneo, assim como também os artifícios poéticos e simbólicos que dão 

sentido e relevância a esses estilos de musicalidade, que nem sempre são reconhecidos no 

cenário da música popular brasileira.  

 

Palavras-Chave: Música. Sociedade. Criticidade. 

 

2. “PRÍNCIPE DE ROMA”: Memórias e transformações de um bloco tradicional do 
carnaval de São Luís. 

 
Thays Conceição de Jesus Barbosa Silva    

 

Sendo a cidade de São Luís, um verdadeiro celeiro cultural, expresso em todas as suas 

manifestações folclóricas, constituindo assim, um rico patrimônio material e imaterial, 

destaco nesse contexto, a participação dos blocos tradicionais com ênfase no bloco 

tradicional Príncipe de Roma, no carnaval de São Luís, no período que vai de 1970-2014. 

Surgindo os primeiros relatos de blocos tradicionais na década de 1930 e participando de 

um conjunto de manifestações populares que são consideradas legítimas e tradicionais, 

venho trabalhar com o termo “tradicional” no sentido de tradição inventada, tendo em vista 

que, a princípio, os blocos eram denominados como blocos de ritmo, sendo só 

posteriormente denominados como blocos tradicionais, em busca assim, de uma 



construção e afirmação de uma identidade local no contexto das manifestações já existentes 

no carnaval de São Luís. 

Palavras-Chaves: Príncipe de Roma. Carnaval. Bloco Tradicional. 

 

3. OS ESTUDOS DE ANTÔNIO RAYOL NA ITÁLIA (1880 – 1881). 

João Costa Gouveia neto 

 

Durante o século XIX no campo das artes e mais especificamente na música a Itália se 

constituiu como um dos centros difusores da ópera e dos gêneros musicais como um todo. 

No Brasil império, os artistas músicos também buscavam aproximar-se da música italiana. 

O imperador Pedro II, como bom conhecedor e incentivador das artes aos modos europeus, 

realizava concursos que tinham como premiação bolsas de estudo na Europa. Antônio 

Rayol, cantor lírico ludovicense, ganhou um desses concursos e recebeu como prêmio uma 

bolsa para estudar harmonia e composição na Itália. O objetivo do trabalho é analisar a 

repercussão da viagem de Antônio à Itália relatados nos jornais de São Luís capital da 

província do Maranhão  

 

Palavras-chave: Antônio Rayol. Estudos na Itália. Século XIX. 

 

4. TERESINA EM ATOS: Experiência Histórica no Espetáculo “Itararé a República dos 
Desvalidos” de Afonso Lima. 

 
Francisco Lopes da Silva Filho 
Rubens Dias Freitas 
 

Este trabalho é um esforço de uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Estudo História e 

Artes na Faculdade Mauricio de Nassau – FAP Teresina. As discussões acerca das 

interlocuções entre a História e a Literatura são uma presença marcante na produção de 

nossos debates. Nesse entendimento, lançamos luzes sobre as vicissitudes que envolvem 

a constituição de uma narrativa histórica, que toma o teatro como objeto de investigação e 

de acesso à cidade, pois antes de ser um espetáculo, o teatro é sobre tudo uma produção 

literária. Desse modo nos apropriamos de uma peça teatral montada e encenada na cidade 

de Teresina entre as décadas de 1970 e 1980, período que se caracteriza como sendo um 

dos mais atuantes no que diz respeito à produção artística voltada ao teatro. O espetáculo 

que nos apropriamos é “Itararé a república dos desvalidos” do dramaturgo Afonso Lima, 

nessa obra percebemos a afinidade existente entre teatro, cidade e sua relação com os 

processos sócio-culturais que a cidade de Teresina passava no período em questão. Para 

tanto, será levado em consideração; as linguagens, estéticas, as táticas e estratégias que 



são inerentes a uma obra de arte. Ressaltamos ainda, que este trabalho nos possibilita 

perceber uma dada realidade social e política por meio da arte (teatro), em seu espaço e 

tempo.  

Palavras-Chave: História. Teatro. Cidade.  

 

5.  O SAMBA-ENREDO EXPRESSANDO A HISTÓRIA DE UMA SOCIEDADE. 

Mariana Pinheiro de Sousa 

 

O presente trabalho tem por objetivo abordar acerca do processo de transformação do 

carnaval ludovicense, destacando, sobretudo, alguns sambas enredos da década de 1970 

a 1980, visto que o samba-enredo se firmou como um dos mais importantes gêneros 

musicais do carnaval, assim com um dos principais elementos para as apresentações nas 

passarelas. O referido processo de transformações reporta-se as mudanças ocorridas no 

carnaval antes e depois das passarelas, assim como a análise dos sambas-enredos, pois 

nos ajuda a compreender a história que a escola deseja contar, seja para recordar um 

momento histórico marcante para a sociedade ou até mesmo a trajetória da escola em 

destaque. 

 

Palavras-chave: Samba. Carnaval. Transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 28 de agosto, 10:00 h às 13: 00 h 

 

ST 2: História, Letra e Música. 

Coordenador: 

Profº Drº Fábio Henrique Monteiro Silva, Universidade Estadual do Maranhão 

Local: sala 03 (segundo pavimento) 

 

 

6. O FOLGUEDO DE MOMO NA PASSARELA DO SAMBA: Uma análise sobre o carnaval 
de passarela de São Luís na década de 80 (1980 – 1989). 

 
Luciano de Lima Sousa 

  

A primeira passarela do samba de São Luís foi construída em 1979 no Anel Viário. Naquele 

ano, foram montadas pequenas arquibancadas para que os admiradores da festa assistirem 

aos desfiles carnavalescos, algo inédito, pois até então o público espectador acompanhava 

os desfiles atrás de cordas que os separavam das brincadeiras.  

A partir de 1980 o carnaval oficial passou a acontecer na Praça Deodoro, dessa vez com 

uma estrutura mais firme e iluminada, composta por uma passarela com arquibancadas. O 

referido trabalho visa a analisar o carnaval de passarela da cidade de São Luís durante 

década de 80, período em que a passarela do samba era construída nas praças Deodoro e 

João Lisboa.  

 

Palavras-chave: São Luís. Carnaval. Passarela do samba. 

  

7. “DE ONDE VEM O TIRO ? ”: Representações sobre a violência na canção O calibre da 
banda Paralamas do Sucesso.  

 
Ilma de Jesus Rabelo Santos 
Peterson Passion Birino Miranda 
 

O presente trabalho objetiva analisar as representações sobre a violência presentes na letra 

da canção O calibre da banda de rock brasileira Paralamas do Sucesso. Partindo de um 

estudo de suas estratégias de escritura, pretende-se estabelecer uma relação entre a letra 

desta música, tomada como produto cultural que exprime anseios e angústias de 

determinado contexto histórico, e a construção de um imaginário social sobre a violência 

assentado em representações que enunciam uma violência sem precedentes, um medo 

constante da violência e uma sensação de insegurança, que estão impressas naquela 

canção, na medida em que dialoga com o atual processo de proliferação da violência 



potencializado pela mídia. Propomos ainda uma problematização sobre a utilização da 

música nas aulas de história, não como mero instrumento ilustrativo ou complementar, mas 

como objeto de análise submetido a leitura crítica, no intuito de contribuir para um ensino de 

história voltado para formação de uma “consciência histórica”. 

 

Palavras-chave: Violência. Imaginário. Letra de música. 

 

8. MÚSICA POPULAR MARANHENSE: Uma questão de identidade. 

Ricarte Almeida Santos 

 

O presente artigo enfoca o surgimento e desenvolvimento de uma música popular moderna 

produzida no Maranhão a partir da incorporação de símbolos e elementos da cultura popular 

pela música de compositores maranhenses, em meados da década de 1970, e sua posterior 

aproximação com as ferramentas da indústria cultural no contexto político do Maranhão. A 

gravação do LP Bandeira de Aço, de Papete, em 1978, reunindo composições de Cesar 

Teixeira, Josias Sobrinho, Sérgio Habibe e Ronaldo Mota, garante grande visibilidade a 

então nascente música popular e passa a provocar maior aceitação da sociedade dessa 

nova estética musical e das manifestações da cultura popular. As análises contidas no 

presente trabalho fundamentam-se teoricamente em Thompson e Geertz, principalmente, e 

procuram analisar também a expansão do fenômeno a partir da rádio Mirante FM, na década 

de 1980, e a relação dessa produção com a indústria cultural e política. 

 

Palavras-chave: Música popular maranhense. Identidade cultural. Poder simbólico. 

 

09. IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.639/2003 NO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE CAXIAS – MA: Análise do ensino de História entre 2003 e 2013 
tendo como parâmetro a valorização da identidade e cultura afro-brasileira.  
 
Meiriele de Sousa Medeiros 

 

O presente projeto assume como objeto de investigação as práticas educativas sobre a 

temática: História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, destacando como vem sendo 

desenvolvido o Ensino de História entre 2003 e 2013, após a implementação da Lei Nº 

10.639/2003, nas séries do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) da rede pública municipal 

de Caxias - MA. Abrange, ainda, a historiografia africana, a cultura negra brasileira e o 

estudo do currículo escolar da educação básica, resgatando a contribuição do povo negro 

para a História do Brasil, o que atribui ao Ensino de História o papel de formar um novo 

cidadão que seja capaz de compreender a história do país. Debater sobre a referida temática 



resultará na aquisição de uma visão construtiva e inovadora da História e Cultura Afro-

Brasileira e reconhecimento dos afro-descendentes enquanto atuantes na formação da 

sociedade nacional. 

 

Palavras-chave: Lei Nº 10.639/2003. Ensino. História. Cultura. 

 

10. NOVAS LINGUAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO 
LUÍS: Entre práticas e desafios o uso de Músicas nas Aulas.  

 
José Ribamar Santos de Almeida 

 

Atualmente, alguns professores utilizam as músicas – ou letras de músicas – nas suas aulas. 

Muitos não tiveram na sua formação acadêmica acesso a esta linguagem, pois durante muito 

tempo prevaleceu como única fonte para a pesquisa e o estudo da História, os documentos 

escritos, mas recentemente o número de trabalhos sobre o uso das diferentes linguagens 

no ensino de História tem sido cada vez mais crescente, contribuindo de certa maneira para 

o aprimoramento e a formação dos professores que queiram utilizar além dos livros didáticos 

outras linguagens no processo de ensino-aprendizagem do corpo discente. O tema faz-se 

de grande importância uma vez que vivenciamos uma crescente consolidação da influência 

do mundo midiático em nossa sociedade e das inúmeras tentativas por parte dos 

profissionais da educação de incluírem esses tipos de linguagens como meio pedagógico 

na rotina da escola. No entanto, ainda notamos um grande equívoco nessa prática. Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho se resume na pesquisa sobre a utilização desta fonte nas 

aulas de História, ou seja, consiste em procurar entender como os professores utilizam esta 

linguagem em suas aulas.  

 

Palavras-chave: História. Músicas. Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 27 de agosto, das 10:00 h às 13:00 h 

 

ST 3: Literatura e Filosofia. 
Coordenadores:  
Profº Drº Rafael Quevedo, Universidade Federal do Maranhão 
Profº Drº Roberto Francavilla Universidade de Gênova, 
 
Local: sala 01 (segundo pavimento) 

 

1. PAISAGEM E MEMÓRIA DOS VERDES ANOS CINQUENTA: Renato Duarte e a 
invenção de um tempo para Picos-PI. 

 
José Elierson de Sousa Moura 

 

Buscamos uma atividade: a invenção de um tempo, que permitiu dar a ler/ver os anos 50 do 

século XX, em Picos, Piauí. Renato Duarte apresentou em 1991, Picos: os verdes anos 

cinquenta. Objetivou preservar a memória daquele período, interpretando as mudanças que 

ali ocorreram no espaço urbano. Ele, quando escrevera/publicara residia em Recife, 

Pernambuco. Assim, problematizamos a invenção da década de 1950 em Picos, uma 

oposição à década de 1991, período tido como de dispersão da vida. Para tal, usamos 

Ricoeur (2010), para pensarmos a relação da narrativa que inventou um tempo, ao ser 

inventada também; e Foucault (2006), que nos possibilitou compreender que a escrita sobre 

a cidade partiu de uma escrita de si do autor, funcionando como um suporte de memória. 

Utilizamos ainda, a empiria do livro publicado em 1991; e de 13 cartões postais que ele 

trocou com a família, durante a década de 1970. 

 

Palavras-chave: Renato Duarte. Picos-PI. História e Literatura. 

 

2. PALOMAR: As Inquirições do Olhar em Ítalo Calvino. 

José Ribamar Neres Costa 

 

Palomar, o último romance publicado por Ítalo Calvino, cerca de dois anos de seu 

falecimento, traz desde o título, uma referência a um dos mais famosos observatórios 

astronômicos do mundo, o que evidencia a ênfase do autor em uma percepção do mundo 

centrada no sentido da visão, não apenas nos aspectos físicos ou materiais dos elementos 

circundantes, mas também no que se esconde por trás das aparências.  O livro dá margens 

para diversas análises e interpretações relacionadas a diversas áreas do conhecimento 

humano. Neste estudo, iremos fazer uma leitura da obra a partir da importância narrativa e 

filosófica do olhar ao longo da narrativa. Usaremos como aporte teórico estudos de filósofos 



como Jean Paul Sartre (O Ser e o Nada), Maurice Merleau-Ponty (O Visível e o Invisível) e 

Emmanuel Levinas (Totalidade e Infinito), que servirão como base para as interpretações da 

obra em destaque. 

 

Palavras-chave: Análise literária.  Filosofia do olhar. Literatura italiana. 

 

3. O GÊNERO PRÉ-PROJETO NO SÉCULO XXI NA PERSPECTIVA DA 
HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA 

 
Meryane Sousa Oliveira 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar em que medida as manifestações linguísticas 

e os movimentos retóricos presentes na seção “Justificativa” do gênero Pré-projeto 

constituem uma realidade característica desse gênero, bem como se há uma continuidade 

de tais movimentos no gênero sob análise em períodos diferentes da história do Mestrado 

em Letras da UFPI. Para tanto, o trabalho baseia-se nos pressupostos da Historiografia da 

Linguística, bem como nos pressupostos de Gêneros textuais. O Pré-projeto adquire 

importância a partir do momento em que se torna um meio para o acesso a programas de 

pós-graduação ou a concessão de financiamentos a projetos de pesquisas por agências de 

fomento, vinculando seus limites a aspectos sociais, econômicos, linguísticos e culturais da 

sociedade a qual faz parte. Far-se-á um levantamento dos arquivos do PPGEL (Programa 

de Pós-Graduação em Letras) desde sua fundação (2004) até o ano de 2014 buscando 

analisar a seção “Justificativa” em pelo menos um trabalho de cada ano, compondo, assim, 

um total de 10 pré-projetos. Estes serão os vinculados à linha de pesquisa de Linguagem e 

Discurso: Análise e Variação.  Os pressupostos teórico-metodológicos utilizados, para a 

análise dos dados, baseiam-se nas propostas da Historiografia da Linguística proposta por 

Koerner e Swiggers que seguem os princípios da contextualização e imanência, para este 

trabalho, bem como nas propostas dos estudos de Gênero baseados em Swales (2004), 

Tseng (2011) e Tardy (2003). Desse modo, a pesquisa constata que a seção “Justificativa” 

nos pré-projetos analisados, do programa de Pós-graduação da UFPI, permanece bastante 

estável e que guarda uma cultura disciplinar conservadora.  

 

Palavras-chave Gênero. Historiografia. Linguística. Pré-projeto. Justificativa. 

 

 

 

 

 



4. O ESTADO DE DOMINAÇÃO E A IDEOLOGIA DO TERROR EM REGIMES 
TOTALITÁRIOS: Reflexões sobre obra ficcional 1984. 
 
Ramonn de Oliveira Alves 

 

O presente trabalho objetivo interpretar o estado de controle da natureza humana imposto 

pelo partido e a ideologia do terror instaurada por regimes totalitários, a partir da obra literária 

1984. Fundamenta-se na leitura das obras filosóficas A ideologia Alemã de Marx e Engels, 

Origens do Totalitarismo de Hannah Arendt e na leitura literária de Orwell no livro 1984. 

Desenvolve-se, primeiramente, explicitando filosoficamente a categoria que condiz ao uso 

da ideologia no processo de controle e dominação humana, a partir dos filósofos que 

sustentam este trabalho; em seguida, apresenta reflexões de cunho estético-filosóficas com 

base em trechos da obra literária 1984 em que essa referida categoria se apresenta de forma 

literária, porém permitindo uma leitura filosófica da mesma. Conclui que a obra 1984 ilustra 

de forma literária os conceitos filosóficos de totalitarismo e dominação apresentados nas 

teorias de Arendt, Marx e Engels, permitindo uma aproximação entre a Literatura e a 

Filosofia. 

 

Palavras-chave: Totalitarismo. Controle. Poder. 

 

5. HISTÓRIA E MEMÓRIA EM AS DOZE CORES DO VERMELHO, DE HELENA 
PARENTE CUNHA 

 
Gláucia Castro Aguiar Pio 

 

O presente trabalho se propõe a identificar e analisar as imagens de mulher contidas no 

romance As doze cores do vermelho, de Helena Parente Cunha, procurando compreender 

como essas imagens são construídas pelo contexto social, cultural e histórico da época. A 

partir de um aporte teórico composto pelos trabalhos de Elaine Showalter (1985), Elóida 

Xavier (2002), e Lúcia Osana Zolin (2003), tecemos algumas considerações a respeito da 

crítica feminista à literatura, explorando, para tanto, história e memória aí imbricados. Como 

procedimento metodológico, usamos a categorização em três fases para as literaturas de 

autoria feminina propostas por Showalter (1985). Para a discussão de memória e história, 

consideramos os teóricos Paul Ricouer (2007), Halbwachs (2004) e Candau (2011). Parte-

se da hipótese de que a construção de personagens femininas com personalidades quase 

caricaturais contribui para tornar ainda mais evidente a sujeição dessas personagens, bem 

como suas correspondentes fora da ficção, a uma cultura patriarcal. 

 

Palavras-chave: Crítica Feminista. As doze cores do vermelho. História e Memória.  



6. DUPLIPENSAR: Disciplinarização do pensamento em 1984 de George Orwell. 

Paulo Victor Arouche Costa Leite 

  

O duplipensamento é um termo em Novafala criado pelo escritor George Orwell em sua obra 

1984. Designa um processo mental disciplinado instituído pelo Socing, partido totalitário da 

Oceania. Duplipensar seria a capacidade cognitiva de preservar simultaneamente na mente 

duas crenças contraditórias e acreditar em ambas, isto é, uma técnica mental de controle de 

realidade.  O romance 1984 é umas das grandes obras do século XX pelas críticas que tece 

sobre a Civilização Ocidental e a Modernidade. Nesse sentido, o presente artigo objetiva 

uma breve análise da dominação política na sociedade distópica criada por Orwell a partir 

do duplipensamento, bem como a crítica que autor inglês estabelece ao discurso político de 

seu tempo. 

 

Palavras-chave: Duplipensamento. Distopia. 1984. 

 

7. IMAGENS DO NEGRO NA SOCIEDADE MARANHENSE, EM VENCIDOS E 
DEGENERADOS, DE NASCIMENTO MORAES 

 
Luis Oliveira Freitas 

 

Objetiva-se com este trabalho uma leitura e análise do romance Vencidos e degenerados, 

de Nascimento Moraes, verificando nele as imagens do negro na sociedade maranhense da 

época construídas pelo autor. A obra literária em questão tem como espaço a cidade de São 

Luís do Maranhão nas primeiras décadas do regime republicano brasileiro. Na trama, muitos 

personagens vivem e atuam nesse cenário urbano, entre os quais personagens negros ex-

escravos e seus descendentes. É importante observar que, embora os personagens negros 

sejam apresentados em condição socioeconômica inferior ao branco, há neles uma atitude 

de protagonismo, pois não se deixam ser dominados pela classe privilegiada, tendo assim 

amplo desenvolvimento nas ações da narrativa. 

 

Palavras-chave: Negro. Sociedade maranhense. Protagonismo. 

 

8. DA ESCURIDÃO A CEGUEIRA DA LUZ: Ensaios sobre a cegueira em André 
Carneiro e José Saramago. 

 
Gladson Fabiano de Andrade Sousa  

 

Em 1963 o escritor paulista André Carneiro publica seu conto A escuridão, que traz a história 

de um fenômeno que desafia a ciência: toda fonte de luz, natural ou artificial, não ilumina 



mais. Sol, fósforos, lanternas se mostram inúteis; assim recai sobre a terra uma escuridão 

sem precedentes. Mais de trinta anos depois, o escritor português José Saramago lança seu 

Ensaio sobre a cegueira, romance que traz o drama de um mundo repentinamente afligido 

por uma epidemia referenciada como “cegueira branca”. Sobre estes semelhantes motes, 

os autores contemporâneos abrem seus universos ficcionais sobre a condição humana em 

sua organização política e social, e como a natureza do homem é revelada ao ruir dessa 

organização. O presente trabalho tem como objetivo analisar os pontos de convergência e 

divergência das obras, utilizando-se a obra Dialética do esclarecimento (1944) de Adoro e 

Horkheimer, assim como as contribuições da estudiosa de ficção cientifica brasileira 

Elizabeth Ginway. 

 

Palavras-chaves: André Carneiro. José Saramago. Literatura Comparada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 28 DE AGOSTO, DAS 10:00 H ÀS 13 HS 

 

ST 3: LITERATURA E FILOSOFIA. 

COORDENADORES:  

PROFº DRº RAFAEL QUEVEDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PROFº DRº ROBERTO FRANCAVILLA UNIVERSIDADE DE GÊNOVA, 

LOCAL: SALA 01 (SEGUNDO PAVIMENTO) 

 

9. O FEMININO NA VISÃO DE UM SEDUTOR ESTETA: Uma análise do romance 
filosófico de Sorën Kierkegaard. 

 
Natalia Mendes Teixeira 

 

Pretende-se analisar a obra “Diário de um Sedutor”, romance filosófico do dinamarquês 

Sorën Aabye Kierkegaard (1813-1855) considerado de um lado o primeiro filósofo 

existencialista; de outro nada mais que um teólogo fideísta, iconoclasta da então cultuada 

apologética científica e do pensamento hegeliano. Suas obras caminham sobre a esteira da 

afirmação de que há três estágios da existência: estético, ético e religioso. A obra aqui 

analisada marca a explanação do primeiro. Uma novela na qual o autor utiliza recursos 

pseudonímicos na primeira pessoa. Johannes é um sedutor que tenta tornar Cordélia, uma 

donzela, centrada, contemplativa, orgulhosa, em um ser apaixonado e completamente 

abandonado de si. O foco de análise aqui é a visão que o sedutor mergulhado na estética 

narcísica possui do feminino. 

 

Palavras chave: Romance. Filosofia. O Feminino. 

 

10. A SOLIDÃO MODERNA: A literatura de Edgar Allan Poe à luz da filosofia de 
Hannah Arendt. 

 
Claudiomiro Ferreira de Oliveira 

 

A acentuada ausência de referencial é um fato que marca profundamente o modo como as 

pessoas se relacionam consigo mesmas, com os outros e com o mundo nos dias de hoje.  

Nesse sentido, este trabalho faz uma análise do fenômeno da solidão em Edgar Allan Poe 

(1840), especificamente, em sua obra O homem na multidão, á luz da ideia de alienação do 

mundo, em Hannah Arendt (1958). Busca-se problematizar por que a angústia e a solidão 

marcam tão fortemente a vida dos sujeitos, mesmo em um mundo quase que completamente 

urbano como o de hoje, onde entre outras coisas, podemos percorrer longas distâncias em 

pouco tempo, nos comunicar com pessoas do mundo inteiro sem sair de casa e, até mesmo, 



viajar para fora do planeta. O quadro geral da análise sugere que o olhar do homem para o 

universo retirou do “mundo” o status de referência. 

 

Palavras-chaves: Solidão. Alienação. Referencial.   

 

11. É ISTO UM HOMEM? História, Memória e Estado de Exceção em Primo Levi. 

Clenya Ferreira 
Cristiane Meireles Santos 
Isabella Alves Silva 
 

Nascido na Itália, preso e deportado para Auschwitz em 1944, Levi narra em É isto um 

Homem? Suas memórias, suas experiências e os relatos de companheiros de campo de 

concentração, demonstrando a lógica inversa do Estado de Exceção estabelecido pelo 

Partido Nacional na Alemanha Nazista. Essa lógica comporta a escolha de um determinado 

grupo étnico/social de pessoas que passaram por um processo de desumanização, onde o 

que era importante passa a ser supérfluo e o trivial desempenha importância da vivência dos 

prisioneiros desse Campo de Extermínio. Este trabalho tem como objetivo discutir o Estado 

de Exceção alemão, seus conceitos e seus mecanismos, partindo das experiências descritas 

pelo autor do referido livro, analisando as teorias acerca desse tema, como totalitarismo, 

estado de exceção e nazismo propostas por alguns filósofos contemporâneos, como Hannah 

Arendt e Giorgio Agamben, para melhor compreensão do que foi vivido por Levi, sob um 

sistema onde a ordem era eliminar os “inimigos da humanidade” (ARENDT, 1989, p. 517). 

 

Palavras-chave: Auschwitz. Estado de Exceção. Literatura. 

 

12. A IMIGRAÇÃO PORTUGUESA NAS PÁGINAS DE “O MULATO”, DE ALUÍSIO 
AZEVEDO 

 
Marcelo Vieira Magalhães 

 

Neste texto exploro a relação literatura e história partindo do romance O Mulato, de Aluísio 

Azevedo. A narrativa traz uma série de personagens de origem portuguesa, de ambos os 

sexos e atividades laborais diferenciadas, vivendo na cidade de São Luís em 1860. 

Demonstro a partir dessas personagens um panorama da imigração portuguesa para o 

Maranhão entre as décadas de 1850 e 1870 e os caracterizo a partir da documentação. As 

fontes para a construção deste artigo é o próprio romance, mas também os censos 

produzidos pelas autoridades, além de jornais e correspondências do consulado com o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. O texto de Azevedo reproduz um modelo 

de imigração em vigor na segunda metade do século XIX no Brasil, mas que no Maranhão 



se perpetua até o início do XX, devido à ausência de uma corrente migratória voltada para 

a lavoura, como as que assistimos em diversas províncias do Brasil. 

 

Palavras –chave: Literatura. Imigração. Maranhão. 

 

13. NOTAS SOBRE AS NOÇÕES DE SUJEITO E FILOSOFIA AFRICANA EM K. APPIAH 
E A. MBEMBE. 

 
Caudia Silva Lima 

 

Nesta comunicação, apresentamos a perspectiva crítica sobre as noções de 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. 

 

Palavras-chave: Filosofia Africana. Assimilacionismo. Sujeito. 

 

14. A PERSPECTIVA FILOSÓFICA E O ANTIRREALISMO DE MACHADO DE ASSIS. 

Rita de Cássia Bastos Cirqueira Costa 

 

A localização histórica de Machado, que circulou por dois momentos distintos do romance 

nacional: um, o Romantismo, outro, o Realismo, possibilitou que a produção artística dele 

atuasse em ambos os movimentos e, por isso, costuma-se caracterizá-la como pertencente 

a essas duas estéticas. Centrados na sua produção “realista”, porém, este trabalho propõe 

uma discussão sobre essa categorização, a partir da análise de aspectos que indicam o 

estilo antagônico de Machado, mais especificamente, o antirrealismo de sua literatura. 

Dentro dessa perspectiva, busca-se compreender a influência filosófica na percepção da 

realidade presente na produção ficcional machadiana, a qual se difere da concepção do real 

construída pela estética realista.  

 

Palavras-chave: Machado de Assis. Antirrealismo. Filosofia.  

 

 



15. LITERATURA NO ENSINO DE E/LE: Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa e Eduardo 
Galeano em foco. 

 
Alessandra Ferro Salazar Caro 
Jocyana Azevedo Campos 
Liana Márcia Gonçalves Mafra 

 

Esta proposta é fruto da experiência no ensino que observa a carência de materiais 

autênticos e adequados acerca da utilização da literatura latino-americana no ensino.  Desse 

modo, busca-se constantemente a elaboração de atividades complementares para aplicação 

de textos literários, sem tradução, em aulas de E/LE. Considerando que os textos literários 

são também expoentes da língua, marcados pelo contexto histórico e social no qual a obra 

foi escrita, estimula uma capacidade linguística mais aprimorada e possibilita ao aluno o 

reconhecimento da própria identidade. Esta reflexão tem base em três expoentes da 

literatura latino-americana, que permitirá a tessitura de algumas considerações sobre a 

inserção de elementos literários nas aulas de espanhol: Pablo Neruda, Mário Vargas Llosa 

e Eduardo Galeano. Em suma, baseando-nos na escrita dos autores apresentar-se-á 

sequências didáticas metodológicas com textos literários, para a exploração de temáticas 

relativas ao contexto social e histórico da América Latina em sala de aula. 

Palavras-chave: Literatura. Latino-americana. Proposta didática. 

 

16. Poética e cidade em Nauro Machado a partir da Obra Canção (D) Exilio.   

Paulo Roberto Silva Freire 

 

Este trabalho tem o interesse de analisar a lírica poética de Nauro Machado, mais 

especificamente o poema “Canção do (D) Exílio” do livro “Opus da agonia” de 1986, os 

espaços sociais que constroem e fazem parte da cidade de São Luís, que, por sua vez, são 

constituídos por agentes que colaboram para a “modernização” da cidade. Algumas destas 

práticas “modernizadoras” são perceptíveis em alguns espaços como o “intelectual 

maranhense” perceptíveis no contexto urbano da cidade. Estas práticas modernizadoras se 

dão pela criação e construção de lugares que comportariam “os desejos” de uma São Luís 

moderna que cresce em todos os campos. Nauro Machado se coloca como participante, 

observador e critico destes espaços, tornando assim sua poesia um material importantíssimo 

para esta análise.  

Palavras-chave: poética de Nauro Machado, modernização, cidade 

 

 



17. A HISTÓRIA E O DESEJO EM HILDA HILST. 

Fernanda Rodrigues Galve 

       

O presente artigo resgata a ação poética da escritora Hilda Hilst (1930-2004) frente ao 

mundo do saber e do poder através da força da palavra escrita e cantada.  A mitologia, o 

corpo e a sexualidade permeiam essa provocação social no poema Ode descontínua e 

remota para flauta e Oboé. De Ariana para Dionísio presente no livro Jubilo memória, 

noviciado da paixão de 1974 que foi musicado por Zeca Baleiro em 2006. Aqui o poema 

deseja, vivência e apreende a História. As representações do erótico e do feminino trazem 

uma preocupação mimética do mundo em seus poemas. A palavra para Hilst tem um poder 

subversivo em contato com a força política e as questões existenciais e filosóficas. As obras 

analisadas trazem a sensibilidade e o encontro da palavra com a história com um olhar 

feminino para a liberdade e o desejo. 

 

Palavras-Chave: Poesia. Mimese. Gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 27 DE AGOSTO, DAS 10: OO ÁS 12:00 HS 

 

ST 4: Homossexualidade, medicina e educação: a construção de 
uma pedagogia dos manuais médicos. 
Coordenador:  
Profº Drº Jackson Ronie Sá da Silva, Universidade Estadual do Maranhão 
Local: sala 07 (terceiro pavimento) 

 
 

1. O (NÃO) LUGAR DAS LÉSBICAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO SEXUAL DE MULHERES NO BRASIL. 

 
Thiago Pereira Lima 

 

Analiso as políticas públicas de enfrentamento ao tráfico sexual de mulheres construídas no 

Brasil a partir da criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

(2006). Fundamentado nos estudos de gênero, utilizo as categorias teóricas gênero e 

heterossexualidade compulsória, problematizando como se circunscreve a perspectiva 

destas políticas sobre as mulheres e como a noção de gênero é operada. Parto do 

pressuposto que há uma materialidade da lógica heterossexual compulsória nas ações de 

enfrentamento oficiais, isto é, tais políticas públicas inserem-se numa ordem do discurso 

heteronormativa, produzindo relações de poder. Argumento que as experiências lésbicas 

têm sido negadas nas políticas públicas de enfrentamento ao tráfico sexual de mulheres. 

Como material empírico, analiso documentos oficiais produzidos pelo Ministério da Justiça 

e Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR).  

 

Palavras-chave: Tráfico sexual de mulheres. Políticas Públicas. Experiência lésbica. 

 

2. “QUANDO UM CORPO TRANSITA: (Des) Construções de Gênero em Manifestações 
Artísticas” 

 
Gabriela Lages Gonçalves 

 

Com o intuito de refletir sobre corpo e concepções de gênero em manifestações artísticas o 

trabalho consiste em uma discussão da ação performática. Quando o Corpo Transita 

apresentado na VI edição do Conexão Dança em São Luís. O espetáculo é observado a 

partir da questão da diferença sexual e das noções sociais e culturais do corpo que apontam 

para seu caráter transitório. Entre as técnicas de pesquisa estão a observação participante 

e entrevistas abertas com espectadores e performers. Nas considerações destacam-se uma 

análise dos movimentos corporais como moldados socialmente desde a infância como 



simbologia das cores, jogos, atividades e funções arranjadas pela diferença sexual. Entre as 

contribuições teóricas estão Marcel Mauss, Judith Butler e Guacira Lopes Louro. 

 

Palavras-chave: Arte. Corpo. Gênero. 

 

3. Homossexuais: imorais e reprimidos 

 

Jefferson Maciel Lira 

 

Para melhor compreensão deste estudo, é de fundamental importância saber se localizar e 

ampliar os olhares para o cerne da discussão. Neste trabalho pretende-se abordar a 

discussão sobre o gênero masculino, e as relações que circundam este indivíduo 

masculinizado ou não, em uma sociedade nordestina imersa em uma ditadura militar, 

entendendo os efeitos particulares e públicos de cunho social que reverberaram 

publicamente, analisando os discursos de documentos como jornais, para perceber de que 

forma houve uma repressão ditada apenas pelo regime, ou ainda uma repressão moral 

absorvida pela sociedade ou genuinamente oriunda desta mesma comungando com o 

posicionamento político, e não menos obstante de formas estes sujeitos organizaram-se 

para [não]resistir a todo o processo de repressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 27 DE AGOSTO, DAS 10:00 H ÀS 13:00 H 

 

ST 5: Trabalho, religiosidade e cotidiano: história e memória no 
tempo presente. 

Coordenadores: 
Profº Dra. Marcia Milena Galdez Ferreira, Universidade Estadual do Maranhão 
Profº Dra. Cristiana Costa da Rocha, Universidade Estadual do Piaui 
Profº Drº Raimundo Inácio Souza Araújo (Colégio Universitário – COLUN -UFMA). 
  
Local: Sala 02 (Segundo pavimento) 

 

01. Romeiros (as) franciscanos (as): história, memória e imagens da devoção a São 

Francisco das Chagas de Canindé no Médio Mearim-MA do tempo presente. 

Sarah Layse Cruz Araujo 

Canindé-CE fica em festa para receber os milhares devotos de São Francisco das Chagas, 

que buscam milagres e a renovação da sua fé na ida ao santuário. Este trabalho busca 

relatar as experiências vividas em torno dos pedidos e cumprimento das promessas 

realizados por esses devotos nos festejos e romarias, baseando-se nos relatos, imagens e 

história de vidas desses devotos. Busca-se analisar práticas, hábitos e motivos que levam a 

devoção a São Francisco e identificar as principais características dos romeiros e romeiras 

do Médio Mearin-MA.  

Palavras-chave: Canindé, Devotos, Promessas. 

 

02. PAJELANÇA NA BAIXADA MARANHENSE: A trajetória do pajé Zé Pretinho.  

Evileno Ferreira 

 

O presente trabalho objetiva destacar aspectos da trajetória do pajé José Nazaré Rodrigues, 

o Zé Pretinho, destacado curador da segunda metade do século XX na Baixada 

Maranhense, a partir de três aspectos: o estilo itinerante do curador e as sessões de cura 

realizadas por ele por todo o estado do Maranhão; depoimentos com indivíduos que 

auxiliavam e buscavam tratamento com esse curador; a etnografia do principal festejo de 

seu terreiro, a festa de Santa Bárbara, realizada anualmente no mês de dezembro desde a 

década de 40. Pelo seu estilo itinerante e seus feitos, Zé de Nazaré, destaca-se na memória 

dos depoentes, como sujeito portador de grande capacidade de curar. Promovendo sessões 

de cura em diversos municípios da Baixada Maranhense, as representações criadas sobre 

Zé Pretinho pelos frequentadores do terreiro fornecem importante material para pensar a 

crença construída social e culturalmente no poder dos pajés. 

 



Palavras-chave: Cura. Zé Pretinho. Memória Oral. 

 

03. PARTEIRAS DO MATO: Prática de parto na pajelança em Cururupu. 

Pablo Gabriel Pinto Monteiro 

 

A pajelança destaca-se como prática religiosa que estabelece conexões com outras 

vertentes da religiosidade afro brasileira, principalmente com o Tambor de Mina, sendo uma 

das principais manifestações da religião afro no Maranhão. O agente social mediador desse 

processo é designado nesta pesquisa de Pajé ou Doutor do mato. Ele tem como principal 

atividade a intervenção curativa de pessoas, estabelecendo um vínculo de clientela. Os 

pajés podem acumular funções, tais como: rezar, benzer e partejar, tendo essa última, 

destaque nesse enfoque. Analisaremos o caso de duas Pajôas. Isabel Mineira, nascida em 

1903, viveu mais de 90 anos, natural do Município de Cururupu. Parteira, Isabel seguiu 

fazendo e inspecionando partos até os últimos anos de vida, tendo o total de 6003 partos 

executados. Benedita Cadete, também natural de Cururupu, pratica pajelança até os dias 

atuais, tendo interrompido a prática de parto nos anos 2000, totalizando 3537 partos. 

Problematizamos e investigamos possíveis vínculos entre a pajelança e a prática de partejar 

e o status referendado as Pajôas. Mesmo não havendo um reconhecimento consciente das 

mesmas em relação a esse cruzamento, algumas características sugerem o contrário. 

 

Palavras-chave: Pajelança. Prática de Partejar. Cururupu. 

 

04. NO TEMPO DE ZÉ NEGREIROS: Religião afro-brasileira, sociedade e memória no 
Maranhão (c. 1950-70). 

 
Reinilda de Oliveira Santos 

 

Este artigo se insere no campo de estudos sobre cultura e religiosidade popular e afro-

brasileira. A partir da reconstituição de alguns aspectos da vida do pai de santo José 

Negreiros (1897-1983), pretende-se analisar aspectos significativos da história maranhense 

e, sobretudo, no que se refere às relações do universo material e humano do chamado 

Tambor de Mina com os diferentes setores, grupos e processos sociais. Enfocam-se os anos 

1950-70, tendo em vista ter sido neste período que José Negreiros teria sua atuação mais 

intensa na Ilha de São Luís do Maranhão. Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória 

através da qual se pretende descrever aspectos da vida de Negreiros e das religiões afro-

maranhenses no período em foco, a partir de informações disponíveis na imprensa de época 

e da memória oral. 

 

 



Palavras-chave: Religião Afro-Brasileira. Memória. Zé Negreiros.  

 

05. EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E A ABERTURA À DIVERSIDADE RELIGIOSA NO 
CONTEXTO ESCOLAR. 

 
Eliel Ribeiro da Silva 

 

O presente artigo se situa na temática intercultural da educação, focalizando a diversidade 

religiosa no ambiente escolar. Uma vez que a escola é o espaço privilegiado para promover 

o reconhecimento e a valorização da trajetória dos mais diversos grupos sociais. Pois a 

tomada de consciência da diversidade religiosa na educação intercultural pode constituir 

uma contribuição preciosa a uma cultura de paz, a uma abertura para outras culturas, à 

tolerância e ao respeito dos direitos do homem; evitando, dessa forma, as frequentes 

tensões, a incompreensão e a discriminação. A partir dessa perspectiva, destacamos que 

um dos grandes desafios para a educação é promover o respeito pelo outro como legítimo 

outro, independente da sua religião. 

 

Palavras-chave: Educação intercultural. Ensino religioso. Diversidade religiosa. 

 

06. DEIXAI O POVO ORAR: Práticas de devoção a São Pedro no Bairro Poti Velho 
(segunda metade do século XX e início do século XXI). 

 
Mateus Gonçalves da Silva 

 

O presente artigo visa analisar na perspectiva da longa duração caindo no tempo presente, 

a importância das práticas de devoção a São Pedro para o bairro Poti Velho, localizado em 

Teresina-PI. Tomando como base o festejo do mês de julho que acontece no bairro. Pois 

desta festividade, veremos a religiosidade por meio do simbolismo que representa o santo 

homenageado como um mecanismo de conservação e vivacidade da identidade dos 

moradores do bairro. Considerando que a imagem do santo possui grande importância para 

história da comunidade potiense, em vista da tradição, do qual também influência no 

mercado do bairro, que umas de suas características ainda consiste na prática da pesca. 

Conceberemos a materialização da fé a São Pedro pelos devotos. Desse modo, 

compreenderemos que a ação comemorativa e o oficio/trabalho de muitos trabalhadores da 

comunidade estará atrelado às práticas religiosas pertinentes ao festejo.  

 

Palavras-chave: Poti Velho. Religiosidade. Festa. 

 



07. O TRABALHO POLÍTICO E INTELECTUAL DE SACERDOTES NO MARANHÃO: 
perfis e lógicas cruzadas de atuação. 

 
Hugo Freitas de Melo 

 

O trabalho analisa o perfil social de padres escritores no Maranhão que se destacaram tanto 

por sua produção intelectual quanto por sua atuação política, entre os anos de 1950 e 1980. 

Os casos foram elencados baseados no mapeamento de registros disponíveis sobre 

agentes católicos que atuaram como mediadores culturais e porta-vozes de “causas 

legítimas” em diversificados universos sociais, investindo na produção de bens simbólicos, 

notadamente na publicação de livros, e acionando tais recursos em diferentes momentos de 

suas trajetórias como parte de um repertório de mobilização que sinaliza para o 

entrecruzamento de lógicas distintas de engajamento de sacerdotes no Maranhão. 

Metodologicamente, apreende-se suas propriedades sociais e recursos culturais por meio 

da recomposição de seus itinerários, a fim de se desnudar os poderes sociais que 

engendram a produção intelectual de sacerdotes no Maranhão, compreendendo o exercício 

da escrita como instrumento de entrada e de luta nos diferentes domínios em disputa. 

 

Palavras-chave: Mediação cultural. Atuação política. Produção intelectual. 

 

08. MEMÓRIAS ENGAJADAS: Itinerários religiosos e cotidiano de atuação de padres 
italianos no Maranhão (1970-1980). 
 
Jorge Luiz Feitoza Machado 

 

O trabalho centra sobre a análise da constituição de perfis de atuação de clérigos italianos 

no maranhão (1970-1980), a partir do exame das trajetórias configuradas no fluxo de suas 

experiências sociais, de modo a identificar em seus itinerários posições e tomadas de 

posições específicas, bem como redefinições de posicionamentos, articulados a um perfil de 

atuação em diferentes espaços sociais. Privilegia a análise sobre a emergência desses 

agentes na condição de mediadores e porta-vozes de causas sociais, culturais ou políticas 

consagradas a uma forma de engajamento. Metodologicamente, o estudo das trajetórias e 

perfis consiste no exame das propriedades sociais e dos recursos culturais mobilizados 

pelos agentes, enfatizando-se o peso de tais recursos em dinâmicas imbricadas que 

demarcam suas inserções em domínios como o religioso e o político. Reflete também sobre 

processos de politização da atividade religiosa a partir de sociodicéias produzidas pelos 

agentes em contexto periférico onde se inscrevem suas intervenções.  

 



Palavras-chave: Perfis de engajamento. Propriedades sociais. Politização da atividade 

religiosa. 

 

09. VIOLÊNCIA NO CAMPO NO MARANHÃO: o protagonismo de padres e leigos na luta 
pela terra nas décadas de 1970 e 1980. 

 
Camila da Silva Portela 

 

Na década de 1970, os projetos de desenvolvimento econômico e a lei de terras de 1969 

agravaram a prática da grilagem tendo prejudicado grande contingente de trabalhadores 

rurais. Expulsões, ameaças e assassinatos praticados por jagunços e pistoleiros, prisões e 

desapropriações por parte da polícia foram algumas das experiências que marcaram a vida 

da população rural maranhense. Padres, freiras e leigos católicos foram peças fundamentais 

no processo de resistência a expulsão do homem do campo. Além das denúncias os agentes 

religiosos articularam politicamente e protagonizaram junto aos trabalhadores rurais a luta 

em defesa da terra. Esta comunicação pretende abordar algumas destas experiências de 

resistência e violência como contraponto ao discurso desenvolvimentista que marca uma 

representação social do Brasil e do Maranhão no período da ditadura militar e que construiu 

narrativas oficiais baseadas na exclusão de uma série de sujeitos e narrativas. 

 

Palavras-chave: Violência no Campo. Maranhão. Padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 28 DE AGOSTO, DAS 10:00 H ÀS 13:00 H 

 

ST 5: Trabalho, religiosidade e cotidiano: história e memória no 
tempo presente. 

Coordenadores: 
Profº Dra. Marcia Milena Galdez Ferreira, Universidade Estadual do Maranhão 
Profº Dra. Cristiana Costa da Rocha, Universidade Estadual do Piaui 
Profº Drº Raimundo Inácio Souza Araújo (Colégio Universitário – COLUN -UFMA). 
  
Local: Sala 02 (Segundo pavimento) 

 

10. BIOGRAFIA E MINISTÉRIO DO PASTOR BOAVENTURA DE SOUSA NA 
ASSEMBLEIA DE DEUS EM BACABAL (1963 – 1996). 
 
Poliane Pereira Almeida 

 

Abordamos a biografia do pastor Boaventura de Souza e o seu ministério pastoral na 

Assembleia de Deus desenvolvido em Bacabal entre os anos de 1963 a 1996, recorte 

temporal dessa pesquisa. O pastou iniciou sua atuação como líder da igreja no povoado de 

Redenção (atual município de Mata Roma) em 1947, mudou-se para Bacabal em 1963, onde 

recebeu a igreja com aproximadamente 600 crentes, enfrentou conflitos e discriminação com 

fiéis católicos e entregou a igreja ao seu sucessor com aproximadamente 5000 fiéis.  Busco 

compreender a expansão da Assembleia de Deus no município de Bacabal durante seu 

ministério e a atuação silenciosa dessa Igreja durante os conflitos de terra que se 

intensificam nesta área a partir da década de 1970, com a prestação de assistência aos 

lavradores evangélicos que expulsos de suas terras, proporcionando a eles moradia e 

alimentação. Destacamos também na sua trajetória a criação da escola Instituto Benemérito 

Evangélica, a atividade incessante de evangelização e a construção do templo central da 

cidade ao longo de sete anos (1986-1993). 

Palavras-chave: Assembleia de Deus. Biografia. Bacabal. 

 

11. EDUCAÇÃO E MIGRAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL NO TEMPO PRESENTE 
(MIGUEL ALVES – PI) 

 
Marcelo Aleff de Oliveira Vieira 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar os relacionamentos existentes entre a educação e 

migrações de jovens da zona rural no município de Miguel Alves PI. Em um primeiro 

momento procura-se historicizar o panorama educacional rural da localidade, a partir da 

década de 1990. Em seguida a problemática gira em torno das possibilidades de acesso e 



permanência escolar, realçando as perspectivas dos sujeitos para a educação e mundos do 

trabalho em outros estados. Utiliza-se fontes orais, documentais e bibliográficas.  

 

Palavras-chave: Juventude. Educação. Migração. 

 

12. O PÃO E A TERRA: Migração, abastecimento e política no Piauí (1878). 

Lia Monnielli Feitosa Costa 

 

O presente artigo visa uma construção da memória migrante com relação ao abastecimento 

de carne e grãos realizado pelo governo do ano de 1878 no Estado. Aquele ano foi marcado 

por deixar um rastro de miséria e morte no Nordeste, fazendo com que muitas famílias 

migrassem de seus locais de origem, em busca de uma melhor sobrevivência. O Piauí, 

sendo corredor de passagem ou destino, recebeu muitos migrantes, exigindo do governo da 

província uma política assistencialista no sentido de organizar o abastecimento de  

piauienses e da população migrante. Para esse texto serão utilizadas entrevistas orais que 

permitem captar a subjetividade do sujeito migrante, em confronto com fontes escritas, 

Relatórios de Governo disponíveis no Arquivo Público “Casa Anísio Brito” e Jornais 

disponíveis no site da Biblioteca Nacional. 

 

Palavras-chave: Migração. Abastecimento. Política. 

 

13. TRAJETÓRIAS DE MIGRANTES NORDESTINOS NA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA, 
1956-1960. 

 

Francilene de Araujo Silva 

 

As possibilidades analíticas sobre as experiências individuais e coletivas de trabalhadores 

migrantes se fazem no sentido de refletir sobre suas atuações em processos históricos 

particulares. O estudo sobre as migrações de trabalhadores migrantes nordestinos para a 

construção de Brasília visa favorecer o debate que constituem os mundos dos trabalhos nas 

sociedades modernas. As relações de trabalho são entendidas não somente como relações 

de produção, dizem respeito às experiências dos trabalhadores em seus múltiplos aspectos, 

ações de reivindicações, disputas por direitos, exploração, solidariedade e mobilização. 

Interessa-nos até que ponto, ou como, os sujeitos migrantes vivenciaram a moderna Brasília. 

Importa-nos seus sentimentos, aspirações e também as esperanças, em torno das ideias de 

trabalho naquele contexto, o conjunto das relações sociais estabelecidas entre si.  

Palavras-chave: Migração. Trabalho. Nordestinos. 



14. (RE) CONSTRUÍNDO A HISTÓRIA DE PAU SANTO-MA: Uma análise a partir das 
experiências de luta. 

 
Iara Souza Silva 

 

Analisa-se a “história contada” por moradores da área de assentamento Pau Santo, 

município de Lago do Junco, no Médio Mearim Maranhense. A história (re)memorada pelas 

pessoas que ali residem sinaliza discussões de como a comunidade veio a ser construída e 

como está nos dias atuais, após todo um processo de luta e conflitos intensos. Por meio da 

memória, a história e o cotidiano dessa localidade passam a ser (re)significados ao longo do 

tempo através das narrativas dos próprios sujeitos ali inseridos. As quebradeiras de coco 

babaçu e trabalhadores(as) rurais de Pau Santo têm como um dos principais pontos 

norteadores durante suas falas o reconhecimento de sua identidade e territorialidade, 

apreendidos como construção para a transformação social e histórica deste lugar. Deste 

modo, esta pesquisa foi realizada a partir das abordagens da História Social e das 

ferramentas da Historia Oral, sendo realizadas entrevistas semiestruturadas com mulheres 

e homens de Pau Santo. 

 

Palavras Chaves: História. Pau Santo. Narrativas.  

 

15. CONFLITOS DE TERRA, ATUAÇÂO DA IGREJA CATÒLICA E RESISTÊNCIA 
CAMPONESA NO MÉDIO MEARIM-MA (1970-1980). 

 
Jaciara Leite Frazão 

 

A partir do final da década de 1960, milhares de camponeses foram expulsos de diversas 

áreas rurais do Maranhão, porque muitos posseiros não tinham a titularidade, que passou a 

ser obrigatória com a Lei de Terras de 1969. Desde então, intensificaram-se os conflitos no 

campo, com a privatização de terras públicas, o incentivo aos projetos agropecuários, 

agroindustriais e, posteriormente, a introdução da pecuária extensiva. Nos anos de 1950 e 

nas décadas seguintes, diante das transformações em curso no campo, a Igreja Católica do 

Maranhão, passa a interferir na seara da luta pela terra. Alguns membros e agências ligados 

à Igreja e inspirados na Teologia da Libertação, voltam-se para a defesa e formação política 

do campesinato. Organizaram-se movimentos de resistência e de mobilização política dos 

trabalhadores rurais com a criação de CEBs e da CPT. Propomos analisar denúncias de 

violência contra camponeses na luta pela terra, através da imprensa e do diário de 

desobriga, do Frei Adolfo Temmer, que se destaca na formação política e defesa do 

campesinato no Médio Mearim nos anos 70 e 80. 

 



Palavras-chave: Conflitos de Terra. Igreja Católica. Camponeses. 

 

16. TRAJETÓRIAS E EXPERIÊNCIAS DE MILITANTES NA LUTA PELA TERRA NO 
MÉDIO-MEARIM NAS DÉCADAS DE 1970 E 1980. 

 
Yann Victor Maia Santos 

 

Busca-se por meios da análise de duas trajetórias de militantes rurais, observar como grupos 

de homens e mulheres se articulam e criam mecanismos de mobilização contra os efeitos 

complexos e contraditórios da luta pela terra no interior do Maranhão. Privilegiou-se nessa 

analise os casos de Pedreiras e Bacabal por representarem áreas de grande contingente de 

migrantes nordestinos, que possuem trajetórias e experiências diversas, e que articulam 

novas formas de resistir à usurpação da terra. Esses Municípios foram abalados durante as 

décadas de 1970 e 1980 por calorosos e violentos conflitos envolvendo trabalhadores rurais 

e pecuaristas, essas áreas sofrem duramente com a implementação da Lei de Terras Sarney 

(17/07/1969), que ocasionará uma verdadeira “Pilhagem nas terras maranhenses”. A 

vivência desses camponeses nessas mobilizações permite visualizar os desdobramentos 

dos conflitos agrários no Maranhão.  

 

Palavras-chave: Trajetórias. Experiências. Lutas pela terra. 

 

17. A COMUNIDADE DE SANTO AMARO VERSUS A CIA. SUZANO: Quem é o 
proprietário? 

 

Ana Paula Batista Protacio 

 

A partir da década de oitenta do século passado, os moradores do povoado Santo Amaro 

no município de Urbano Santos, foram obrigados a deixar suas terras, onde produziam suas 

roças como agricultura de subsistência. O poder público municipal concordou que a 

Companhia Suzano de Celulose implantasse uma “floresta de eucalipto”. Este trabalho 

objetiva refletir sobre o direito à terra individual e industrial a partir da experiência vivida por 

esta comunidade. O êxodo rural e o quase desaparecimento do rio, provocado pela Suzano 

promoveu o inchaço urbano e a consequente mudança social e econômica da região.  

 

Palavras Chave: Urbano Santos. Meio Ambiente. Propriedade. 

 

 

 



DIA 27 DE AGOSTO, DAS 10:00 H ÁS 13:00 H 

 

ST 6: História e Literatura. 
Coordenadores: 
Profª Drª Régia Agostinho, Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Amina Di Munno, Universidade de Gênova 
Profº Nuno Gouveia, Universidade Federal do Recôncavo Baiano 
 
Local: Sala 04 (segundo pavimento) 

 

1. A LITERATURA COMO FONTE HISTÓRICA EM “OS TAMBORES DE SÃO LUÍS” 

DE JOSUÉ MONTELLO. 

Clecia Assunção Silva 
Lucirene Ferreira Lopes 
 

A relação entre a literatura e a história, a literatura como uma “nova” fonte podendo fornecer 

elementos para a construção da historiografia de determinada época, do lugar e da 

sociedade. A história cultural abriu a possibilidade da incorporação de novas fontes que 

estabelece estudos variados a respeito da cultura erudita e popular e das representações e, 

esta será uma fronteira que habilita descreve a literatura como fonte histórica rica em 

possibilidade para o campo da história. A partir da obra de Josué Montello “Os Tambores de 

São Luís” estabelecendo em que medida a literatura, memoria, história e cultura legitimam 

com a identidade do negro e sua luta. Os autores que fundamentam a pesquisa são Nora, 

Halbwachs, Baczko, Le Goff, Peter Burke e Pesavento dentro outros. Assim os estudos 

sobre as questões como cultura, memória, identidade ganham destaque nos estudos que 

dialogam com a realidade. 

 

Palavras-chave: História e Literatura. Representação. História Cultural. 

 

2. JOSÉ FILLIPI: O Italiano Pioneiro do Cinema no Maranhão. 

Marcos Fábio Belo Matos 

 

O cinema no Maranhão deu seus primeiros passos em 1898, três anos depois que, em Paris, 

os irmãos Lumière apresentaram ao mundo o que seria “a maior novidade fin-de-siècle”: o 

cinematógrafo. Nos primeiros 11 anos de atividade em terras maranhenses, ele foi 

totalmente ambulante, sendo as sessões, sazonais, dadas quase sempre no antigo Teatro 

União (hoje Arthur Azevedo). Durante o ciclo ambulante, passaram por São Luís 14 

aparelhos cinematográficos, dos mais variados nomes. Mas um deles, além de apresentar 

as “vistas”, animadas e fixas, fez também o que seria o primeiro filme maranhense. O nome 



do projecionista-diretor-empresário de cinematografia era José Fillipi, italiano, que esteve 

em São Luís, apresentando o seu Bioscópio Inglês, de 13.07 a 08.08.1902. É a história deste 

projecionista, seu aparelho e a façanha de ser o pioneiro do cinema maranhense que 

enfocamos neste artigo. Uma aventura que, literalmente, uniu dois mundos. 

 

Palavras-chave: Cinema. Maranhão. Itália.  
 

3. ANALISE DOS DISCURSOS ABOLICIONISTA NOS JORNAIS E NA LITERATURA 
NO SÉCULO XIX 

 
Hiago Andrade da Rocha 

 

Este artigo propõe – se a analisar, a obra “Escrava Isaura” escrito por Bernardo Guimaraes 

no século XIX. Sendo a obra publicada em 1975, neste mesmo período discutia – se sobre 

a abolição da escravidão e seus desdobramentos naquela sociedade. Utilizando como fonte 

tanto a obra “Escrava Isaura” como os jornais daquela época, dois veículos de comunicação 

daquele período, buscamos compreender os discursos abolicionista que se faziam presente 

nesses documentos. Sendo os jornais utilizados como espaço para discuti a abolição da 

escravidão no Brasil, alguns com os discursos abolicionistas, outros escravistas, 

constituindo espaços de disputa naquele contexto cultural, político e econômico sobre o 

elemento servil.  Portanto, pretende-se através dos jornais e da literatura abolicionista 

daquele período compreender, o processo da abolição da escravidão no Brasil.  

Comparando os discursos dos jornais com a obra “Escrava Isaura” na qual podemos 

encontrar discursos ora escravista, ora abolicionista através dos personagens para então 

nos ajudar a tecer os fatos do passado, e quais os efeitos causados por estes dois 

documentos num ambiente eminentemente escravocrata. 

 

Palavras-chave: Abolicionismo. Jornais. Literatura. Escravidão no Século XIX. 

 

4. MULHERES POBRES E HOMICIDAS: Feminilidades desviantes e normatização de 
condutas na literatura Piauiense. 

 
Camila Melo Silveira da Silva 
Pedro Vilarinho Castelo Branco 
 

Propomos neste trabalho apresentar como perfis femininos pobres foram catalogados como 

irregulares e anormais para o padrão de mulher ideal que se construía no meio intelectual 

da cidade de Teresina, capital do Piauí, na transição dos séculos XIX e XX. O corpus 

documental para o desenvolvimento do tema proposto é formado principalmente por 

crônicas literárias e artigos de jornais da capital piauiense que tratam de aspectos sociais 



sobre as práticas femininas e de crimes que envolvem mulheres. Através da observação de 

fontes literárias, buscaremos articular a produção intelectual da cidade a questões sobre o 

“ser mulher”, poder, pobreza e feminilidades desviantes. 

 

Palavras-chave: Mulheres. Pobreza. Criminalidade. 

 

5. AS CIDADES DE GIOVANNI: Representações da Urbe Parisiense na década de 
1950. 

Thiago Coelho Silveira 

 

Este trabalho analisa as representações da cidade de Paris construídas no livro Giovanni de 

autoria de James Baldwin. O autor, de origem norte americana, é famoso pela sua luta pela 

igualdade racial, mas sua obra também abriu espaço para discutir temas como o 

homossexualismo em um período em que sua nação natal se mostrava fechada a tais 

discussões. Nesse contexto, o autor escreve Giovanni, obra em que retrata as vivências 

homossexuais de dois jovens estrangeiros que habitavam Paris: um americano, David; e um 

italiano, Giovanni. O espaço em que a narrativa da obra se passa ao mesmo tempo em que 

dá visibilidade para a vida dos dois rapazes, permite que vislumbremos as representações 

de uma Paris dividida entre o moderno e a tradição, entre espaços desviantes e aqueles que 

atendem à norma moral vigente. Nesse sentido, desenvolveu-se uma pesquisa de cunho 

bibliográfico que permitiu de um lado ampliar nosso olhar sobre as possibilidades de 

articulação entre a história e a literatura, e de outro articular a análise das representações 

construídas pelo autor à luz da historiografia pertinente. 

 

Palavras-chaves: História. Literatura. Cidade. 

 

6. A VIRILIDADE NA LITERATURA DE CLODOALDO FREITAS. 

Ramon Araújo Rodrigues 

 

Este trabalho tem como objetivo produzir um discurso sobre a construção da virilidade na 

literatura de Clodoaldo Freitas (1855 – 1924) do final do século XIX e início do século XX. 

Uma análise realizada a partir do romance Coisas da vida publicado no jornal Diário do 

Maranhão em forma de folhetim entre os anos de 1908 e 1909. Romance que demostra 

novos caminhos para uma nova percepção dos sentimentos, ao passo que procura 

identificar o conceito de corpo masculino a ser seguido pela elite do período em questão. 

Uma percepção das transformações sociais através do corpo masculino que evidência os 

novos moldes sociais que começavam a ser direcionados para uma sociedade que precisava 



se civilizar. De modo que será produzido um discurso historiográfico que procura refletir os 

trâmites sociais que culminaram em uma relação arte-sociedade e sociedade-arte ao se 

pensar a literatura como fonte documental para se escrever a história. 

 

Palavras-chaves: História e Literatura. Virilidade. Clodoaldo Freitas. 

 

7. MULHERES NA EDUCAÇÃO PIAUIENSE ATRAVÉS DA MEMÓRIA DE ANTÔNIO 
SAMPAIO PEREIRA (1900-1930) 

 
Lorena Maria de França Ferreira 

 

O trabalho consiste em apresentar a inserção e atuação das mulheres na educação 

piauiense no período de 1900-1930 através da memória de Antônio Sampaio Pereira, em 

Velhas Escolas-Grandes Mestres. Mostrando através desse que as mulheres foram 

inseridas na educação como meio de substituição da mão de obra masculina, com o objetivo 

de exercerem a função de educadoras juntamente com suas funções maternas as quais 

eram tidas como naturalmente feminina, além disso, essas mulheres ocuparam vagas na 

Escola Normal, ambiente o qual educava o intelectual, a moral e o corpo feminino diante do 

moderno. Como forma de entendimento do uso da memória em história o trabalho também 

expõe teoricamente as conceitualizações no campo histórico.   

 

Palavras-chaves: Educação. Memória. Mulheres.  

 

8. A REPRESENTAÇÃO DO PODER ECONÔMICO NO BOM-CRIOULO DE ADOLFO 
CAMINHA. 

 
Marlzonni Marrelli Matos Mauricio 

 

O Bom-Crioulo (1895), de Adolfo Caminha, ainda instiga no leitor comum e, em especial, no 

leitor-pesquisador muita inquietação. Não somente por sua narrativa abordar questões caras 

e melindrosas ao seu tempo, como, por exemplo, a relação homoafetiva e interracial de 

Amaro e Aleixo. Mas por representar uma subversão da “ordem” social do período à custa 

do poder do capital econômico. A partir disso, por intercessão do trato interdisciplinar entre 

a História e a Literatura, a presente pesquisa visa, à luz da razão histórica, nas palavras de 

Roger Chartier (A história cultural entre práticas e representações): identificar o modo como 

em diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a ler. 

Porquanto, para além da mera faceta do capital econômico, ininterruptamente há um sistema 

de significações que o movimenta.  

 



Palavras-chave: Representação. Poder Econômico. Literatura. 

 

9. O PROCESSAMENTO DA NORMA JURÍDICA DA RES PUBLICA BRASILEIRA NA 
EXPERIÊNCIA LITERÁRIA DE LIMA BARRETO. 

 
Thiago Venicius de Sousa Costa 

 

A presente comunicação visa discutir a normativa jurídica na produção escrita do cronista e 

jornalista Afonso Henriques de Lima Barreto. Para tanto, analisaremos a partir de seus 

artigos e crônicas, o modo como interpretou a constituição das leis, assim como a produção 

e recepção destas sobre a cidade do Rio de Janeiro da Belle Époque. Em particular, na vida 

nos subúrbios e dos suburbanos cariocas. Convém destacar que a interposição crítica do 

literato sobre o processamento da norma jurídica evidencia bem mais que mágoas e 

ressentimentos sobre a burocracia nacional, mas significa um momento de redefinição da 

cultura e política do país, durante a Primeira República brasileira. Nesse sentido, o 

processamento da lei se torna uma questão, não só de ordem quando produz um sistema 

que normatiza as condutas sociais, mas reptícias as tiranias de seus delegados. E isto fez 

com que o literato tomasse para si o direito de interpor e sugerir como devem ser aplicação 

dessas leis. Sabiamente, produzindo aquilo que denominou com ironia serem os “direitos 

sagrados do cidadão”. Desse modo, através de Sérgio Buarque de Holanda (1995), Richard 

Rorty (1994) e Lynn Hunt (2009), buscaremos refletir com o Lima Barreto produziu um saber 

sobre a norma jurídica, assim como uma empatia aos direitos dos homens. 

 

Palavras-chave: Direito. Literatura. Subúrbios.  

 

10. POSSIDÔNIO QUEIROZ E AS RECORDAÇÕES SOBRE COTIDIANO DE OEIRAS NA 
DÉCADA DE 1920. 

 
Rodrigo Marley de Queiroz Lima 

 

Esta comunicação tem como primeiro objetivo refletir sobre a forma como o homem de letras 

Possidônio Queiroz experimentou e capturou o cotidiano de Oeiras na década de 1920. A 

escrita da comunicação tem como suporte um corpus documental que ele chamou de 

Recordações – III. Este material permitirá também que seja avaliada a sua produção 

historiográfica. Ao que tudo indica, os documentos em tela resultaram de suas lembranças, 

ocorrendo a passagem da memória para a História. Foram registrados neles as “cousas” de 

Oeiras, dentre as quais se destacam as lendas, os mitos e outras manifestações culturais 

daquele início do século XX na cidade de Oeiras. Na exploração dos escritos foram 

encontradas paisagens – imagens - baseadas nas lembranças de um indivíduo que 



experimentou a segunda década do século XX. Portanto, problematizaremos as 

representações construídas por Possidônio Queiroz discutindo o papel da memória 

acreditando como o faz John Tosh (2011, p.291).  

 

Palavras-chave: Possidônio Queiroz. Cotidiano. Oeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 28 DE AGOSTO, DAS 10:00 H AS 13:00 H 

 

ST 6: História e Literatura. 
Coordenadores: 
 
Profª Drª Régia Agostinho, Universidade Federal do Maranhão 
Profª Drª Amina Di Munno, Universidade de Gênova 
Profº Nuno Gouveia, Universidade Federal do Recôncavo Baiano 
 
Local: Sala 04 (segundo pavimento) 

 
 

11. O PROJETO HUMANISTA DE ODORICO MENDES PARA UMA IDENTIDADE 
NACIONAL DO IMPÉRIO 

 
Yane Silva Botelho Robson 

 

Este artigo analisa alguns aspectos do projeto literário humanista de Odorico Mendes 

presentes em suas traduções de Virgílio e Homero, buscando compreender como o escritor 

e homem público brasileiro percebeu e representou o Brasil na primeira metade do século 

XIX. Procura-se, por meio de suas principais obras literárias, identificar as características do 

projeto de nação e de formação de identidade nacional que o tradutor nutriu para o país nos 

tempos de independência. Trata-se de uma tentativa de demonstrar que a ideia de Brasil 

por ele endossada não se fazia presente apenas em sua atuação como jornalista e político, 

mas também em sua produção literária.   

 

Palavras-chave: Odorico Mendes. Humanismo. Identidade nacional. 

 

12. A LITERATURA LAICA NA IDADE MÉDIA E ALGUNS ASPECTOS DE SUA 
LIGAÇÃO COM A CAVALARIA. 

 
Elisângela Coelho Morais 

 

A literatura contribuiu profundamente para a construção de referências, que atualmente, se 

tem do passado, entre elas, a cavalaria, que passou de posição militarizada para a tradução 

dos ideais da nobreza. Vendo nessa manifestação do imaginário um meio de alcançar um 

público, que queria  se reconhecer por meio da imagem idealizada de perfeição heroica, a 

nobreza feudal se apropria e resignifica esse ideal foi construído a partir de elementos 

anteriores para a manutenção de seu poder .As obras literárias trazem um aspecto da 

realidade em que os povos do medievo estavam inseridos, além de criar uma série de leis e 

regras que deveriam ser seguidos e conhecidos por todos de sua sociedade .A literatura 



nesse período faz o papel de moralizadora, como instrumentos para incutir na mente do 

público valores e moldes de comportamento além de pacificar suas ações violentas 

reduzindo assim o descontentamento da Igreja . 

  

Palavras-chave: Literatura. Idade Média. Cavalaria. 

 

13. A REPRESENTAÇÃO DE MULHERES POBRES NA PRIMEIRA METADE DO 
SÉCULO XX NO ROMANCE CAIS DA SAGRAÇÃO (1981) DE JOSUÉ MONTELLO. 

 
Diele Amanda Marques de Sousa 

 

Este artigo tem por pretensão utilizar a narrativa literária como fonte/documento para 

depreendermos a representação da mulher, na primeira metade do século XX, por meio dos 

registros de Josué Montello contidos no romance Cais da Sagração (1981). Ao compreender 

as representações, a partir da conceituação de Roger Chartier, podemos desvelar as 

evidências do mundo social. Deste modo, com base na produção acadêmica concernente 

às mulheres maranhenses da camada pobre da primeira metade do século XX, pretendemos 

historicizar e problematizar o comportamento de mulheres pobres do período proposto, pelas 

diferenças apresentadas. Assim refletiremos as reminiscências e as rupturas culturalmente 

construídas a respeito da sociedade maranhense. 

  

Palavras-chave: Representação. Mulher. Maranhão. 

 

14. LIÇÕES DE HYGIENE ESCHOLAR ITALIANA NA INSTRUÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA 
DO ESTADO DO MARANHÃO: Estudo sobre a organização material e didática da 
escola primária maranhense à luz de diretrizes pedagógicas e higienistas italianas. 

 
Rosangela Silva Oliveira 

 

Este estudo apresenta diretrizes pedagógicas da instrução pública primária maranhense nas 

primeiras décadas republicanas que foram organizadas pelo Diretor da Escola Normal 

Antonio Baptista Barbosa de Godois aplicadas na Escola Normal, Escola Modelo Benedicto 

Leite, e escolas primárias regidas por normalistas entre os anos de 1910 a 1914 com lições 

de Hygiene Escholar para combater a fadiga mental das crianças e auxiliar a instrução 

primária. Durante a pesquisa foram identificadas contribuições dos pedagogistas italianos 

Saverio de Dominicis (1845-1930), Angelo Mosso (1846-1910), Arnaldo Maggiora Vergado 

(1862-1945), Pedro Siciliani e Ugo Pizzoli (1863-1934). O objetivo principal foi identificar 

cruzamentos de pensamentos pedagógicos entre intelectuais maranhenses e italianos 

durante a consolidação da instrução pública primária republicana. 



 

Palavras-Chave: Escola primária maranhense. Organização pedagógica. Orientações 

higienistas italianas. 

 

15. MEMÓRIA E CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO SUJEITO NEGRO NAS CRÔNICAS DE 
MÁRIO FILHO. 

 
Ana Lourdes Queiroz da Silva 

 

Este artigo apresenta a relação entre a Análise do Discurso (Maingueneau) e o 

Interacionismo sociodiscursivo (Bronkart) enquanto um modelo de análise, a fim de explicar 

como as regularizações presentes nos objetos culturais são responsáveis pela manutenção 

do preconceito racial na construção da identidade do negro na memória coletiva brasileira. 

Analisam-se as modalizações enunciativas, contidas nas narrativas de Mario Filho, em o 

Negro no futebol Brasileiro, enquanto elementos responsáveis pela construção do ethos 

(identidade) do sujeito negro. 

 

Palavras-chave: Ethos. Modalizações. Memória. 

 

16. A MEMÓRIA E A HISTÓRIA DO CÁRCERE EM DIÁRIO DE UM DETENTO, DE 
JOCENIR, E LIBERO DENTRO, DE GIOVANNI ARCURI 

 
Luciana Paiva Coronel 

 

Entendendo os escritos contemporâneos do cárcere do Brasil e da Itália como exemplos de 

narrativas promotoras das complexidades humanas, que se expressam nos dois casos em 

linguagens híbridas, nas quais fundem-se os aspectos da memória individual do detento e 

os aspectos da história, relacionados ao padrão de convívio estabelecido no espaço 

prisional, tomado como “instituição total”, no sentido proposto por Irving Goffman, propõe-se 

a análise de Diário de um detento, de Jocenir, e Libero dentro, de Giovanni Arcuri. Em ambos 

os textos, o aspecto literário desdobra-se da natureza porosa e opaca da memória, 

preenchendo suas lacunas e compondo o sentido do texto, que mais do que um registro da 

experiência de vida na reclusão, configura-se como a busca de compreensão dessa 

experiência, ao mesmo tempo individual e coletiva, por meio da palavra. 

 

Palavras-chave: Escritos do cárcere. Literatura brasileira. Literatura italiana. 

 

 

 



17. HISTÓRIA, TEMPO E MEMÓRIA: Uma análise histórico-literária do livro 1984 de 
George Orwell. 

 
Lisiane Almeida Ferreira 
Julyana Cabral Araújo  
 

O presente trabalho propõe uma análise literária e histórica do livro 1984 de George Orwell; 

esta obra descreve uma sociedade regida pela dominação partidária e vigilância constante; 

a trama gira em torno do personagem Winston, que trabalha no Ministério da Verdade, setor 

responsável em reescrever a história. Objetiva mostrar, a partir de fragmentos do texto 1984, 

como a história pode ser alterada em favor das ideias das classes dominantes. Fundamenta-

se, metodologicamente, na teoria e nos conceitos sobre a história e memória do filósofo 

Walter Benjamin e na leitura histórico-literária do livro 1984 de George Orwell. Aborda os 

conceitos de história e memória em Walter Benjamim. Posteriormente, faz uma leitura das 

passagens do livro 1984 que ilustram os conceitos apresentados anteriormente. Conclui que 

os conceitos de história e memória segundo Walter Benjamin, aliados ao texto literário de 

Orwell, constroem novas problemáticas e assim redefinem novas categorias para a 

compreensão da História.  

 

Palavras-chaves: História. Memória. Literatura. 

 

18. FAROESTEIRO DA CIDADE VERDE: Memórias de Teresina na poesia de 
Torquato Neto. 

 

 Vinicius Alves Cardoso 

  

O poeta Torquato Neto saiu muito cedo de Teresina, todavia manteve um profícuo diálogo 

com sua terra natal através de sua poesia. Ao identificar esses cantos do poeta a sua urbe, 

procuramos através dos estudos entre História e Literatura mapear essas memórias e 

problematizá-las, a fim de identificar quais relações elas poderiam despertar. Nosso artigo 

se pretende a analisar a poesia de Torquato Neto como forma de cantar sua terra natal, 

percebemos alguns de seus espaços de memória (NORA, 1993), identificando uma 

desterritorialização (GUATTARI e ROLNIK, 1996; KRISTEVA, 1994) a partir das andanças 

do poeta, como também constituição de uma identidade (BHABHA, 2003) proporcionada 

pela cidade natal e as cidades habitadas pelo poeta.  

  

Palavras-chave: Torquato Neto. Poesia. Memória. 

 



19. A PALAVRA QUE CHAMA CHAMEJANDO: memória e silêncio na narrativa de 
Eduardo Galeano. 

 
Liana Márcia Gonçalves Mafra 

A presente proposta de comunicação tece algumas considerações acerca da pesquisa em 

andamento no Programa de Pós-Graduação em História, Ensino e Narrativas-

PPGHEN/UEMA, partindo do pressuposto de que a história e a literatura, apesar de suas 

singularidades, são formas de desvelamento e apreensão da realidade, atribuindo-lhe 

sentido, oferecendo o mundo como texto. Tal reflexão tem como objeto as narrativas do 

escritor uruguaio Eduardo Galeano, cuja escrita foi direcionada a narrar a memória da 

América Latina, voltando-se aos explorados, excluídos e esquecidos. À vista disso, objetiva 

refletir como o autor representou em sua narrativa a memória do autoritarismo das ditaduras 

militares, pois a literatura tornou-se um meio de denúncia das atrocidades cometidas pelo 

regime, tentando evitar o silenciamento e o esquecimento. Assim, a literatura apresenta-se 

como um campo de resistência e testemunha histórica, trazendo consigo as marcas do 

tempo em que foi produzida. 

 

Palavras-chave: Literatura. Memória. Ditadura Militar. 

 

20. APORTES METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO DE TRAJETÓRIAS 

Franklin Lopes Silva 

 

Este trabalho é um resumo dos aportes metodológicos utilizados na elaboração de nossa 

dissertação, dedicada a um estudo sobre a trajetória de Jomar da Silva Moraes. Pretende-

se aqui apresentar as ferramentas analíticas utilizadas na elaboração das diversas posições 

ocupadas por este agente ao longo de seu percurso de vida, inserido em um espaço social 

específico. Recusando os encadeamentos lógicos e uma linearidade progressiva 

consagrados em sua biografia, este trabalho pretendeu, em perspectiva sincrônica e 

diacrônica, compreender os condicionantes sociais que incidiram sobre a trajetória de Jomar 

Moraes, dando-lhe condições objetivas e subjetivas para as posições sociais que logrou. 

Portanto, em lugar da primazia sobre seu envelhecimento biológico, pretendeu-se a 

compreensão das lógicas de impressão social identitária sobre este agente: seu 

envelhecimento social. 

 

Palavras-chave: Trajetória. Espaço Social. Metodologia. 

 

 

 



DIA 27 DE AGOSTO DE 2015, DAS 10:00 H AS 13 h 

 

ST 7: (Re) pensando a História Política: A atualidade do 
pensamento de Antônio Gramsci. 

Coordenadora: 
 
Profª Drª Monica Piccolo, Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 
 
Local: Sala 05 (terceiro pavimento) 

 
 

1. TEORIA GRAMSCIANA E HISTÓRIA ECONÔMICA: Análise do “milagre econômico” 
através do Jornal O Imparcial. 

 
Werbeth Serejo Belo 

 

A teoria gramsciana tem sido largamente utilizada para reflexões a respeito do Estado 

Contemporâneo desde que este possa ser considerado um Estado de tipo Ocidental, 

segundo esta teoria. Análises que passam pelo âmbito político e pelo âmbito econômico em 

seus diversos recortes temporais possuem uma estreita relação entre si e com os diversos 

conceitos de Antonio Gramsci. Assim, este trabalho tem como principal objetivo perceber 

como o arcabouço teórico gramsciano pode ser utilizado como ferramenta de compreensão 

das relações político-econômicas do Brasil Contemporâneo, tratando especificamente da 

análise do jornal O Imparcial em tempos de “milagre econômico”. 

 

Palavras-chave: Teoria gramsciana. Ditadura Empresarial-Militar. O Imparcial.  

 

2. “MILAGRE MARANHENSE”: Uma análise do jornal O Imparcial frente ao dinamismo 
do “Milagre Econômico”. 

 
Raíssa Caroline Macau Mendes 

 

O Maranhão no cenário político nos anos da Ditadura Empresarial-Militar não fora diferente 

no âmbito nacional, porém está sendo desconstruída a perspectiva do distanciamento na 

dinâmica política e econômica. Dentro do setor econômico vemos os “surtos” de altos índices 

nos desenvolvimentos em muitas áreas, no caso deste trabalho será abordado o setor 

econômico e político, com agências sendo expandidas e ampliadas no decorrer desse 

período. No Maranhão, tomando essa visão e dinâmica, a política tomará por viés da 

mudança destacando o “Milagre Maranhense”, sendo algo a parte em crescimento e 

desenvolvimento do Estado. Será tomado por base o posicionamento do Jornal O Imparcial 



na “supervalorização” dessa dinâmica político-econômica, sobretudo, na perspectiva teórica 

gramsciana do Estado Ampliado. Diante disso, os questionamentos levantados são: como 

se deu esse “surto” no Maranhão? Qual a influência nos setores do Estado e Sociedade? O 

comportamento da economia maranhense? E o porquê da tomada do conceito de “Milagre 

Maranhense”? 

 

Palavras-chave: Ditadura Empresarial-Militar. “Milagre Maranhense”. Jornal O Imparcial. 

 

3. UMA ANALISE GRAMSCINIANA DA CONSTRUÇÃO DO CANDIDATO SARNEY A 
PARTIR DO JORNAL O IMPARCIAL, NAS ELEIÇÕES DE 1965 NO MARANHÃO. 

 
Drielle Souza Bittencourt 

  

Este trabalho analisa a partir dos conceitos teóricos de Antônio Gramsci, a construção feita 

pelo jornal O Imparcial do candidato José Sarney na campanha para governo do Estado, 

desde o lançamento da sua candidatura em Março de 1964 até o fim da campanha em 

outubro de 1965. O jornal exibia imagens e reportagens que favoreciam o candidato, então, 

ele estava servindo a uma fração de classe, criando o consenso de que Sarney seria a 

salvação do Maranhão. Sendo assim, Gramsci dá um suporte teórico preciso para analisar 

esse período da história do Maranhão, que têm reflexos até os dias atuais.  

 

Palavras-chave: Antônio Gramsci. José Sarney. O Imparcial. 

 

4. A LEI DA ANISTIA E O PLURIPARTIDARISMO NAS PÁGINAS DO JORNAL O 
IMPARCIAL 

 
Lia Raquel Sousa Silva 

 

João Figueiredo assume a presidência em março de 1979 e seu governo foi marcado pela 

abertura política, pelo estabelecimento da liberdade de imprensa e da Lei da Anistia que 

liberta presos políticos e permite a volta dos exilados. Ao mesmo tempo, a crise econômica 

acentua-se e a dívida externa atinge 100 bilhões de dólares. No plano político, a reforma 

partidária restabeleceu o pluripartidarismo e ocorreram as primeiras eleições diretas para 

governador desde o golpe de 1964. Apesar da grande mobilização da sociedade, a emenda 

Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente da república, foi derrotada.   

Nesse estudo procurar-se analisar o processo de abertura política brasileira e, por 

conseguinte, de promulgação da lei da Anistia tomando como corpus documental o acervo 

do jornal “O Imparcial” do Maranhão entre março e dezembro de 1979.  

 



Palavras-chave: Anistia. Figueiredo. Pluripartidarismo. 

 

5. “GENERAL MÉDICI, AUTOR DAS MELHORES ESPERANÇAS”: A imagem do 
presidente nos editoriais do Jornal do Dia/O Estado do Maranhão (1969-1974).    

 
Teresa Cristina Freitas oliveira 

 

A imprensa veicula ao público diariamente “informações” carregadas de sentidos e 

ideologias, que atendem diretamente aos interesses da classe dominante e buscam tornar 

seus projetos hegemônicos na sociedade. Assim sendo, fundamentado no conceito 

Aparelho Privado de Hegemonia do teórico Antonio Gramsci o texto pretende analisar a 

imagem construída do presidente Emílio Garrastazu Médici no Jornal do Dia/O Estado do 

Maranhão (1969-1974). A partir disso pretende-se verificar a construção de consenso do 

regime civil-militar na sociedade ludovicense naquele período. As investigações estão 

pautadas nos editoriais, local onde se encontra o posicionamento institucional da empresa 

jornalística.          

 

Palavras-chave: Imprensa. Presidente Médici. Hegemonia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, DAS 10:00 H AS 13 h 

 

ST 7: (Re) pensando a História Política: A atualidade do 
pensamento de Antônio Gramsci. 

Coordenadora: 
 
Profª Drª Monica Piccolo, Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 
 
Local: Sala 05 (terceiro pavimento) 

 
 

 

6. O POSICIONAMENTO DO JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO SOBRE O PLANO 
CRUZADO DO PRESIDENTE JOSÉ SARNEY. 

 
Josieuder Silva Pereira 

 

Esse trabalho se propõe a mapear o posicionamento do impresso O Estado do Maranhão 

diante do principal plano econômico brasileiro implementado durante a presidência de José 

Sarney: o Plano Cruzado. Ao entrar em vigor em 24 de fevereiro de 1986, o Plano Cruzado 

desencadeou uma sensação de euforia intensa ao reduzir os índices inflacionários e 

promover o aumento do poder de compra da população. 

Assim, o trabalho será organizado em duas partes: uma primeira na qual serão apresentadas 

as principais determinações do Plano Cruzado, destacando os membros da equipe 

econômica que foram responsáveis por sua elaboração e implementação; uma segunda, na 

qual será mapeado o posicionamento institucional de um dos mais importantes jornais de 

circulação do Maranhão: O Estado do Maranhão. Para tal, serão investigados os editoriais 

do referido jornal durante o ano de 1986, período de vigência do plano. 

 

 Palavras-chave: Governo Sarney. Plano Cruzado. Imprensa. 

 

7. REPENSANDO OS FUNDAMENTOS DO GOLPE CIVIL MILITAR DE 1964. 

Luma Baia Monteiro  

 

O trabalho que aqui se apresenta discutirá a historiografia atual que contempla a Ditadura 

civil militar de 1964, analisando as duas principais linhas interpretativas do golpe. Tomando 

as considerações de René Armand Dreifuss como ponto de partida para entender a 

implementação do projeto Ditadura no estado do Maranhão, a obra “1964: A conquista do 

Estado – Ação política, poder e golpe de classe” é fundamental para iniciar a análise do 



corpo político maranhense no período da Ditadura civil militar de 1964, pois Dreifuss ao 

analisar o complexo IPES/IBAD, localizado no Rio de Janeiro, chega à conclusão que tal 

complexo é o coração de um projeto classista que atende as demandas da elite orgânica, 

responsável por elaborar e  difundir o projeto Ditadura para todo o Brasil. 

 

Palavras–chave:  Golpe. Classe. Elite orgânica.  

 

8. HISTÓRIA DO MARANHÃO POR BARBOSA DE GODÓIS: EMBATES 
INTELECTUAIS NOS JORNAIS DE SÃO LUÍS NO INICIO DO SÉCULO XX  

 
Dayse Marinho Martins 

 

A discussão englobará o protagonismo do intelectual Antonio Baptista Barbosa de Godóis 

na constituição da História do Maranhão como disciplina escolar. Para tanto será enfocado 

o impacto do lançamento da obra História do Maranhão para uso dos alunos da Escola 

Normal pelo referido intelectual, como base para o trabalho na disciplina ministrada na 

Escola Normal. O estudo mostra os embates intelectuais acerca da obra, expressos nos 

jornais da época que referendavam ou questionavam as versões apresentadas por Barbosa 

de Godóis sobre a história local. Nesse sentido, destacam-se as reações dos intelectuais 

maranhenses a esse processo, em especial de Antonio Lobo, apresentadas na Coluna 

Doses de Crítica do jornal Diário do Maranhão no ano de 1904. Os embates presentes nos 

jornais ilustram o papel desempenhado pelos intelectuais na interpretação da memória sobre 

a formação histórica local. 

 

Palavras-chave: História do Maranhão. Memória. Intelectuais. 

 

9. O MARANHÃO NA REDEMOCRATIZAÇÃO: Uma análise histórica a partir das 
categorias de Gramsci. 

 
Ana Raquel Alves de Araújo 

 

Este artigo pretende analisar a sociedade civil maranhense, especificamente na capital São 

Luís, à luz da concepção teórica de Gramsci. Primeiramente serão catalogadas as 

organizações que produziram e/ou difundiram suas ideologias durante a transição 

democrática, entre os anos de 1976 e 1988, com exceção dos aparelhos de organização 

material da cultura (revistas, jornais e meios de comunicação em geral). O foco desta 

pesquisa são as entidades relacionadas ao sistema de ensino, como as universidades, as 

ligadas as Igrejas, em especial à Igreja Católica, também os partidos políticos, os sindicatos 

e, por fim, as organizações profissionais. Num segundo momento, interessa desvendar o 



conteúdo ideológico, bem como classista, de cada organização, e também sua relação com 

a redemocratização e, consequentemente, com os debates da Constituinte. A partir da 

análise desse processo de socialização da participação política será possível esmiuçar a 

luta pela hegemonia do poder estatal no âmbito maranhense. 

 

Palavras-chave: Maranhão. Sociedade Civil. Gramsci. 

 

10. A CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA DO POLÍTICO JOSÉ SARNEY ATRAVÉS DA RÁDIO 
MARANHENSE. 

 
Jadielson Railson Ferreira Ribeiro 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar, ainda de forma incipiente, a 

construção do consenso sobre a figura do político José Sarney, através de seu domínio e 

influências exercido sobre a rádio maranhense durante o período da ditadura civil militar. Na 

construção deste trabalho utilizaremos como referencial a teoria gramsciana, principalmente 

no que se refere ao processo de construção do consenso em torno de um determinado 

projeto. Entendemos que a utilização do rádio como meio de comunicação no período 

estudado era uma das principais, desta forma, temos a intenção de usar essa ferramenta 

ainda pouco abordada em estudos sobre o tema.  

 

Palavras-chave: Teoria Gramsciana. Rádio. Maranhão. José Sarney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 27 DE AGOSTO DE 2015, DAS 10 :00 H AS 13:00 H 

 

ST 8: A INTERDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA: interfaces entre 
história e antropologia. 
Coordenadores: 
 
Profª Drº Tatiana Raquel Reis Silva, Universidade Estadual do Maranhão 
Profª Drª Anna Casella, Universidade de Milão 
Profº Drº Bruno Barba, Universidade de Gênova 
Profº Drº Antonio Evaldo Almeida Barros, Universidade Federal do Maranhão 
Profº Drº Livio Sansone 
 
Local: sala 06 (terceiro pavimento) 
 

 

01. AS CORES E FORMAS DO SERTÃO MARANHENSE. 

Ana Rosa Marques           

 

Na área de abrangência do Parque Nacional das Chapadas das Mesas, Sul do Maranhão, 

comunidades sertanejas reproduzem um modo singular de vida, fruto da miscigenação 

cultural entre os Timbira, que habitavam a região, e os vaqueiros nordestinos que 

adentraram o sertão maranhense em fins do século XIX, formando a chamada civilização do 

gado. 

Inserido neste contexto e como forma de divulgar e valorizar essa Cultura Sertaneja, 

organizou-se uma exposição interativa sobre o tema que foi compartilhada com um maior 

número de pessoas. Realçando esse modo simples de viver buscando ampliar o interesse 

da sociedade para esses grupos minoritários, que vivem em muitos casos excluídos do 

acesso a políticas públicas que visem a melhoria das suas condições de vida. 

 

Palavras-chave: Sertão. Sertanejo. Exposição Interativa. 

 

02. AS SOCIABILIDADES EM GILBERTO FREYRE E ROBERTO DA MATTA: 
Permanências e ressignificações no tempo histórico. 

 
Pablo Josué Carvalho Silva 

 

Este trabalho tem como objetivo pensar a formação de sociabilidades construída dentro da 

obra de Gilberto Freyre e Roberto da Matta. Para tanto, se busca entender o sentido 

brasileiro de colonização dentro da obra freyriana e as relações formadas dentro da 

sociedade patriarcal brasileira. As expressões de comunicação, de “proximidade” e 

“intimidade”, o sentido de “ambigüidade” na sociedade patriarcal, desenvolvidas por Freyre, 



definindo os hábitos cotidianos e o estilo de viver, formaria o caráter das sociabilidades no 

país, e de forma ressignificativa se estenderiam no tempo e nos padrões de cultura brasileiro. 

Desse ponto, se entenderá o pensamento de Roberto da Matta no sentido relacional às 

configurações de formação social desenvolvidas por Freyre, atentando a termos como 

“casa”, “rua”, “personalismo”, e aspectos e hábitos da cultura brasileira que se tornam 

permanentes e que se ressignificam nas compreensões do tempo presente.  

 

Palavras-chave: Sociabilidades. Gilberto Freyre. Roberto da Matta. 

 

03. POMPÉIA BRASILEIRA - Ruínas de Alcântara- MA. 

Grete Soares Pflueger 

 

Este trabalho pretende compreender o significado das ruínas em diferentes temporalidades 

e contextos urbanos estabelecendo um diálogo entre o significado das ruínas de Pompéia 

na Itália e das ruínas em Alcântara no Maranhão. Destacando o papel das ruínas na 

contemporaneidade e seus significados urbanos e arquitetônicos. A escolha destas 

diferentes cidades emerge da pesquisa empírica sobre o arruinamento da cidade de 

Alcântara no Maranhão, realizada em jornais, centrada no relato e na narrativa de dois 

médicos, intelectuais e viajantes do início do século XX (1905), que comparam as ruínas da 

Rua da Amargura de Alcântara as de Pompéia, na Itália, devastadas pelo Vesúvio. 

 

Palavras-chave: Ruínas. Urbanismo colonial. Alcântara. 

 

04. CASAS DAS TULHAS: Estudo sobre as políticas de preservação do Patrimônio 
Histórico de São Luís (1970-2000). 

 
Sthéfane Batista Vieira 

 

O desenvolvimento da lavoura mercantil na província do Maranhão a partir da segunda 

metade do século XVIII colaborou para o incremento urbanístico e o aumento das 

construções residências e comerciais no centro da cidade de São Luís. No início do século 

XX, as edificações do centro antigo foram abandonadas devido ao declínio do comércio, 

provocando o arruinamento de diversas construções urbanas. Contudo, essa realidade 

despertou ações preservacionistas de intelectuais da época, gerando políticas públicas de 

preservação patrimonial.  A transformação do centro da capital maranhense em patrimônio 

da humanidade começou a ser pensada a partir da década de 1960, principalmente com a 

criação do Projeto Reviver ou Projeto Praia Grande. O presente trabalho busca desenvolver 

um estudo sobre as políticas de preservações patrimoniais desenvolvidas no centro histórico 



de São Luís, entre os anos de 1970 a 2000, especificamente na Casa das tulhas localizada 

no bairro da Praia Grande. 

 

Palavras-chave: Casa das Tulhas. Patrimônio. Políticas Preservacionistas. 

 

05. APROXIMAÇÕES LITERÁRIAS ENTRE CABO VERDE E BRASIL: O movimento 
literário da Claridade e o Modernismo Brasileiro (1936 – 1960). 

 
Washington Carlos da Silva Mendes 

 

Neste trabalho busca-se analisar o movimento literário da Claridade e suas implicações na 

sociedade cabo-verdiana do século XX. Os claridosos, como ficaram conhecidos os autores 

que em 1936 fundaram a revista que deu nome ao movimento, foram precursores em forjar 

um ideal de caboverdianidade. Essa tomada de posição em um fazer literário que valorizasse 

os elementos tipicamente locais sofreu forte influência do modernismo brasileiro, em 

especial, na sua primeira fase. Nesse sentido é que se procura evidenciar como se 

processou as similitudes literárias entre Cabo Verde e Brasil, no período em questão. 

 

Palavras-chave: Literaturas. Cabo Verde. Brasil. 

 

06. PENSANDO PATRIMÔNIO NO SUL GLOBAL: O caso da Zulu Dance. 

Aldina da Silva Melo 

 

Nas últimas décadas temos assistido uma ampliação nos debates sobre patrimonialização 

no sul global, o que tem sido possível, sobretudo, a partir das novas abordagens 

epistemológicas e dos estudos interdisciplinares. Em África, por exemplo, a política de 

patrimonialização tem criado uma nova economia e mercado (SANSONE, 2012), e envolvido 

diferentes modos de agenciamentos e de interpretação de processos culturais (XULU, 

2005). Assim, analisa-se o processo de reconhecimento da Zulu Dance, expressão cultural 

do povo zulu de KwaZulu-Natal (África do Sul), como símbolo da identidade zulu e como 

patrimônio cultural desse povo. Aborda-se ainda os papéis sociais de mulheres e homens 

nesse processo de patrimonialização. O recorte temporal compreende os anos 1950, 

quando da popularização da Zulu Dance no contexto sul-africano, aos anos 1990, quando a 

dança zulu passa a ser vista como patrimônio cultural. Tal pesquisa foi empreendida a partir 

de levantamento bibliográfico e de fontes disponíveis no mundo digital. 

 

Palavras-chave: Zulu Dance. Patrimônio. Sul Global. 
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ST 8: A INTERDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA: interfaces entre 
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Profª Drº Tatiana Raquel Reis Silva, Universidade Estadual do Maranhão 
Profª Drª Anna Casella, Universidade de Milão 
Profº Drº Bruno Barba, Universidade de Gênova 
Profº Drº Antonio Evaldo Almeida Barros, Universidade Federal do Maranhão 
Profº Drº Livio Sansone 
 
Local: sala 06 (terceiro pavimento) 
 

 

07. A “ANTROPOLOGIA DOS SENTIDOS” E A “CULTURA ACÚSTICA” PARA (RE) 
PENSAR A TIMBILA DE MOÇAMBIQUE EM TEMPOS COLONIAIS. 

 
Luciano Borges Barros 

 

Este trabalho pretende reunir algumas discussões pontuais de uma pesquisa que explora o 

universo da timbila em Moçambique colonial através da análise de alguns documentos, 

especialmente da obra Gentes Afortunadas, de Hugh Tavares Tracey (1903-1977). A timbila 

consiste numa “modalidade expressiva” que reúne elementos da musicalidade, dança, 

poesia e crítica social. Atualmente Patrimônio da Humanidade, observa-se que a timbila 

recebeu, a partir da década de 1920, atenção especial, enquanto “manifestação do povo”, 

“símbolo da identidade étnica” etc. O conceito de “cultura acústica” configura-se como uma 

das características mais importantes da comunidade nacional chamada Moçambique. Esse 

conceito, na prática, refere-se a cultura que tem no ouvido, e não na vista, seu órgão de 

recepção e percepção por excelência. A “antropologia dos sentidos” nos mostra que a 

apreensão do mundo pelos sentidos obedece a padrões culturalmente definidos. De fato, o 

diálogo entre a pesquisa histórica e a Antropologia pode ser muito profícuo. 

 

Palavras-chave: Moçambique. Timbila. Cultura Acústica. 

 

08. DISPUTA POR CONCEITOS E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE LUTA POR 
RECONHECIMENTO: os quilombolas do Rio Grande - MA. 

 
Daisy Damasceno Araújo 

 

O direito constitucional expresso no artigo 68, ao garantir o território aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, trouxe a categoria quilombo à cena novamente, gerando um 



debate conceitual em torno do seu significado e ocupando lugar de destaque em diferentes 

campos, seja ele intelectual, político ou institucional. A partir desta perspectiva, esta 

pesquisa apresenta uma análise do processo de construção e reafirmação identitária, por 

parte dos moradores do Rio Grande, no município de Bequimão-MA, a partir do momento 

que se percebem e assumem a identidade de quilombolas. Dialogando com o decreto 

4887/2003, alguns moradores passaram a construir histórias relacionadas com o passado 

da escravidão, antes desconsideradas. Esta investigação associou narrativas dos 

moradores com observações relacionadas às suas formas de organização, assim como 

fontes documentais, apresentando um diálogo constante entre memória e escrita, pesquisa 

de campo e pesquisa documental, permitindo constantes aproximações entre os campos da 

história e da antropologia. 

 

Palavras-chave: Disputa conceitual. Comunidades quilombolas. Reconhecimento. 

 

09. NAS ENTRANHAS DO BUMBA MEU BOI: Políticas e estratégias para botar o 
Boi de Leonardo na rua. 

 
Marla de Ribamar Silva Silveira 

 

Trabalho etnográfico ancorado na Teoria Cultural de Geertz, tendo como fio-condutor, 

entretanto, os princípios da Teoria das trocas sociais ou dádivas de Marcel Mauss, para 

identificar e analisar as principais estratégias e políticas, internas e externas, desenvolvidas 

pela ama do Bumba meu boi da Liberdade, para assegurar o legado deixado por seu pai, 

Leonardo, grande mestre e símbolo da tradição do Bumba meu boi do Maranhão e 

eminência de grande prestígio do sotaque de zabumba. Legado que corresponde à sua 

postura de fidelidade e compromisso à promessa que tem como obrigação botar o Boi na 

rua. Nesse percurso, identifica-se a cultura organizacional empreendida por Leonardo e 

atualizada por Regina, herdeira do Boi, aproximando a dinâmica de uma organização familiar 

cultural, tradicional, da lógica organizacional moderna ante às transformações sociais, 

políticas e econômicas contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Bumba meu boi. Tradição Cultural. Cultura Organizacional. 

10. EM BUSCA DO TAMBOR DE MINA: Os arquivos como recurso para as pesquisas 
sobre a história dos terreiros em São Luís. 

 
Thiago Lima dos Santos 

 

Fundada no século XIX, a Casa das Minas, a Casa de Nagô, o Terreiro de Manoel Teu 

Santo, o Terreiro do Justino e o Terreiro do Egito são os precursores do tambor de mina, 



manifestação religiosa afro-brasileira característica do Maranhão. As informações sobre os 

primeiros anos de funcionamento desses terreiros foram coletadas por pesquisadores a 

partir do memorial oral, que foi se perdendo ao longo do tempo, seja devido ao segredo 

religioso ou às estratégias de proteção contra a repressão. Os documentos de arquivo 

usualmente são registros das medidas repressoras que impediram as religiões afro-

brasileiras ocuparem livremente o espaço público das cidades. Esta comunicação parte de 

pesquisas realizadas em arquivos no intuito de demonstrar possibilidades de compreender 

melhor alguns elementos da história, dos rituais e das vivências dos sujeitos ligados ao 

tambor de mina em São Luís. 

 

Palavras-chave: Terreiros. São Luís. Século XIX. 

 

11. EM UM TERECÔ DE FLUXO. 

Fladney Francisco da Silva Freire 

 

As casas de santo do interior do Maranhão têm apresentado uma dinâmica interna de fluxos 

entre terreiros de Terecô. Essa face é posta principalmente nos períodos das grandes festas, 

as visitas necessitam de retribuições, o não comparecimento de uma casa devedora faz 

estremecer a relação de reciprocidade. Antes dos festejos, inicia-se o período de intensivas 

as casas de Terecô, cada terreiro recebe um convite e nele contém a programação da festa, 

isso facilita a escolha da cor da roupa. As cidades de Bacabal, Codó, Pedreiras, São Luís 

Gonzaga do Maranhão, Coroatá, São Mateus, Santa Inez, Caxias, Alto Alegre do maranhão, 

Peritoró, Trizidela do Vale, Imperatriz, São Luís do Maranhão, Limas Campos, Pindaré Mirim, 

Pio XII, Bela Vista tem realizado esses fluxos de forma mais intensa. Através da observação 

participante, história oral e etnografia tem sido possível compreender as dinâmicas dos 

sujeitos do Terecô. 

 

Palavras-chave: Terecô. Fluxo. Terreiros. 

 

12. Mulheres em trânsito: as rabidantes cabo-verdianas e o comércio através do 

Atlântico  

 

Tatiana Raquel Reis Silva 

 

O Atlântico tem possibilitado intensas trocas culturais, deslocamentos humano e circulação 

de produtos. As rabidantes constituem um dos principais vetores do comércio estabelecido 

entre Cabo Verde e diversos países, como Brasil, Portugal, Estados Unidos, dentre outros. 



Essas mulheres ocupam um lugar de destaque na economia local e acabam por sanar as 

necessidades da população com a venda de produtos que vão desde gêneros alimentícios 

até roupas, calçados e lingeries. Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar trocas 

culturais, deslocamentos humanos e circulação de produtos a partir do comércio realizado 

pelas rabidantes através do Atlântico. 

 

Palavras-chave: rabidantes; deslocamentos; trocas; Atlântico. 

 

13. Comida dos homens, dos ancestrais e dos voduns: olhar estrangeiro sobre a 
alimentação na área cultural Aja – fon (sul do Benim séc. XVIII – XIX) 

 
Valdinéa de Jesus Sacramento 

  

Resumo: A alimentação, enquanto campo de conhecimento tem sido marcada pelo seu 

caráter inter e multidisciplinar provocando no interior das ciências sociais uma diversidade 

de olhares que se entrecruzam com distintos aportes conceituais e metodológicos a 

depender do centro de gravitação do objeto de estudo. Nesse sentido, a presente 

comunicação traz à tona uma discussão e análise de relatórios de viajantes como Bosman, 

Willem (1672-17..), Labat, Jean-Baptiste (1663-1738), Des Marchais, Renaud (16..-1728), 

que atestam sobre as mudanças alimentares provocadas no sul do Benim em função da 

inserção de plantas americanas tais como o milho e a mandioca quando até o século XVI a 

base da alimentação da população do sul do Benim era composta de milhete, de cereais 

como o Sorgho e arroz, de tubérculos como inhames e leguminosas. Em última instância, a 

presente comunicação explora a interface entre regimes alimentares dos homens, dos 

voduns e ancestrais, numa perspectiva histórica- antropológica no intuito de compreender o 

papel central da comida como primeiro modo de entrar em contato com outras culturas. 

 

Palavras-chaves: Área Aja-fon – Benin - alimentação    

 

 


