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APRESENTAÇÃO 

 
 
 

O conhecimento histórico produzido no Brasil vem crescendo largamente nas últimas 

décadas a partir das produções dos diferentes programas de pós-graduação e entidades de 

pesquisa. Junto a esta estimulante produção, cresce também o anseio de muitos historiadores 

para que suas vozes sejam ouvidas muito além de seus pares acadêmicos e são várias as 

iniciativas, individuais ou coletivas, de reflexões, parcerias e eventos que buscam romper os 

muros do conhecimento histórico para alcançar a sociedade brasileira. 

 Além disso, em tempos sombrios, marcados pela difusão criminosa de fake news e de 

posturas subjetivistas de construção de argumentos e por tentativas de proposições de 

releituras falaciosas do passado, torna-se cada vez mais imprescindível a difusão de 

conhecimentos históricos pautados por uma acurada tradição metodológica e que sejam 

compreensíveis por qualquer cidadão brasileiro. 

 

Em sintonia com estes desafios, o Festival de História e o Curso de História da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) realizam entre os dias 2 

e 3 de outubro de 2019 o 1º Seminário Nacional do fHist – um evento acadêmico que traz 

produções de pesquisas historiográficas para difusão a um público mais amplo, em uma 

jornada de troca de saberes e de construção de formatos de aproximação e publicização do 

conhecimento histórico.  

O 1º Seminário Nacional/V Semana de História traz trabalhos para apresentações orais 

que dialogam com a temática “Histórias do Povo Brasileiro”, eixo da quinta edição bienal do 

fHist, em cinco eixos temáticos:  “Mídias, educação e a produção pública do conhecimento 

histórico”; “História Afro-Brasileira”, “Diamantina, Patrimônio e História Regional”, 

“Experiências políticas no mundo contemporâneo” e “Da escravidão à (im)possibilidade da 

cidadania”, distribuídos em sete sessões.  

 

Neste caderno de resumos é possível vislumbrar o resultado desta primeira proposta. 

Agradecemos a todos os docentes do curso de História da UFVJM pela leitura e seleção dos 

resumos, agradecemos àqueles que, com confiança, submeteram seus trabalhos. E, 

aguardamos por novas possibilidades de difusão de formas de conhecimento pautado em 

debate, reflexão e aprimoramento. 
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SESSÃO 1 - DIAMANTINA, PATRIMÔNIO E HISTÓRIA REGIONAL 

 
 
A construção de narrativas de memórias para patrimonializar um Bem Cultural Imaterial 
Marina Fares Ferreira 
 
A preservação das culturas imateriais no mundo contemporâneo em transformação é um tema 

fundamental nas políticas de atuação dos órgãos institucionais patrimoniais em todas as esferas de 

governança. A definição da UNESCO sobre patrimônio imaterial indica que as culturas populares e 

tradicionais são entendidas como “práticas, representações, expressão, conhecimentos, técnicas 

junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados” (UNESCO, 

2003). Para tanto, o patrimônio imaterial é uma fonte de identidade que carrega a história local de 

uma comunidade. Dessa maneira, para um bem cultural ser considerado como tal, é preciso que haja 

uma identificação da importância sociocultural e o reconhecimento dos seus valores, não só pelo 

poder público, mas, principalmente, pelos seus detentores. Dentro de uma perspectiva decolonial, 

que sugere pensar sobre os conhecimentos e as experiências vividas pelos sujeitos, trazer a voz desses 

detentores é de suma importância para a construção das narrativas de memórias no processo de 

patrimonialização. Mas como são construídas essas narrativas e quais são os elementos atribuídos a 

elas que justificam um bem tornar-se patrimônio imaterial? Visando analisar esses elementos, essa 

comunicação terá como estudo de caso as narrativas das memórias dos principais participantes da 

forma de expressão: a Dança dos Caboclinhos, que ocorre há mais de 70 anos na cidade de Peçanha, 

localizada na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Considerada patrimônio imaterial 

municipal desde 2014, a manifestação artística é composta apenas por homens, sendo 15 jovens de 

6 a 14 anos, dois mestres e 4 músicos. Eles dançam uma encenação que faz referência ao imaginário 

indígena, utilizando como instrumento percussivo, além do arco e flecha. O método utilizado foi a 

pesquisa de campo na cidade de Peçanha e o da História Oral, baseado em entrevistas 

semiestruturadas com os principais participantes. Os resultados passam pelo entendimento êmico 

do conceito de patrimônio imaterial, do processo de patrimonialização no âmbito das políticas 

púbicas patrimoniais, além da questão sobre afetividade, tradição, brincar e prazer.  

 
As sibilas dos véus quaresmais de Diamantina – história, conservação e restauro de um 
Bem Patrimonial 
Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani  
Amanda Cristina Alves Cordeiro 
 
No Brasil existe um único lugar onde se encontram as figurações das sibilas, que são representações 

datadas no período colonial. Essas profetisas estão entre os mitos que tiveram um longo alcance 

temporal e a sobreviveram em muitos e distintos espaços. Os registros mais remotos em relação aos 

oráculos sibilinos se dão na Babilônia, migrando daí para a cultura greco-romana. Dessa maneira, 

como sobrevivente na cultura judaico-cristã, o mito sibilino não foi relegado ao campo da falsidade 

ou da ilusão, ainda que não esteja referendado nos livros sagrados. Apesar da estreita conexão entre 

a lenda e a tradição artístico-literária, não obstante serem substrato uma da outra, essas duas 

linguagens desenvolveram-se paralelamente. A lenda da sibila é pura e exclusivamente italiana, 

enquanto as outras manifestações são europeias em geral, ou quase totalmente europeias. O que 

interessa aqui, no entanto, é o caráter de universalidade desse mito, que se pode verificar na 

impressionante frequência das suas figurações, extrapolando as suas fronteiras originais. A sua forte 
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e diversificada sobrevivência se mostra com um grande alcance, como consequência de uma ativa 

troca de conhecimentos e atuando como dispositivos complexos de comunicação. As figurações das 

sibilas, presentes até mesmo nas colônias portuguesa e espanholas da América, refletem não só uma 

identidade e um aparato social de uma rica tessitura, mas um conjunto de signos que se relaciona às 

características visuais e cognitivas trazidas da Europa e às subjetividades urdidas na colônia. No 

Brasil, é na cidade de Diamantina que as sibilas estão representadas na abóbada de uma igreja e em 

véus quaresmais, entre estruturas de quadratura. Esses véus quaresmais, com sibilas entre estruturas 

de falsa arquitetura, são patrimônios únicos no mundo. Quatros desses objetos estão em restauro 

em um projeto de extensão da UFVJM, da Diarte – Instituto de Arte e Cultura de Diamantina – com 

financiamento do Fundo Estadual de Cultura (FEC) e com o apoio 2 do Laboratório de Ciência da 

Conservação – (Lacicor/CECOR) da UFMG. Então, este trabalho pretende conhecer esses objetos 

e as técnicas de conservação e restauro que vêm sido utilizadas. 

 
A percepção da paisagem como Patrimônio Cultural a partir das inter-relações entre pessoas 
e ambientes em Felício dos Santos, Alto Vale do Jequitinhonha e Araçuaí, Minas Gerais 
Heitor Alves Bispo Júnior 
Marcelo Fagundes 
 
Esta comunicação objetiva discutir as inter-relações entre os moradores de Felício dos Santos e seus 

ambientes; entendendo como esses lugares foram estabelecidos como paisagens compostas de 

patrimônios culturais. Entre nossos questionamentos, tem-se buscado a compreensão do processo 

inter-relacional entre a comunidade e seus ambientes e como os lugares são significados ao longo do 

tempo, de forma a constituir uma paisagem estabelecida, também, como patrimônio cultural. Nas 

últimas décadas os temas do patrimônio e paisagem têm sido alvos de debates em eventos nacionais 

e internacionais, em diversificados ramos da ciência; implicando em uma grande polissemia 

conceitual, que abre um leque de discussões acerca do assunto. Associada a estas duas temáticas, a 

presente comunicação tem como objetivo principal a compreensão das inter-relações entre os 

habitantes de Felício dos Santos/MG e seus ambientes, para entender como a paisagem regional se 

constituiu em patrimônio cultural da população local. Para isso, foi preciso alcançar os seguintes 

objetivos específicos: (i) averiguar como as pessoas compreendem e se auto-identificam com e no 

espaço que os cercam; (ii) identificar quais são as formas de inter-relacionar estabelecidas pela 

comunidade com os elementos ao seu entorno; (iii) indicar as medidas e ações protecionistas do 

patrimônio cultural local para aferir seus impactos na sociedade. É válido lembrar que esta 

comunicação é fruto de uma pesquisa de mestrado em que o tema central é o estudo da paisagem 

enquanto conceito interdisciplinar. Como metodologia foi preciso fazer uma revisão bibliográfica e 

tomar como aporte teórico-metodológico ideias e conceitos de autores de diversas áreas do campo 

científico, fazer consultas em arquivos públicos locais (Prefeitura e Câmara municipais) e aplicar 

questionários elaborados ao público-alvo da pesquisa (pessoas com idade entre 18 a 80 anos). Tais 

métodos permitiram identificar a criação de laços identitários na comunidade, a existência de ações 

protecionistas ao patrimônio cultural municipal, selecionar lugares como cenários dos patrimônios 

culturais, bem como, os modos de interagir afetivamente entre pessoas e seus ambientes. Como 

resultado, foi possível inferir que no dinâmico processo inter-relacional entre pessoas e seus 

ambientes, os lugares se constituíram em paisagens que, por seu turno, são locais integradores de 

bens culturais. Igualmente, com as análises tornou-se possível resgatar a história do município de 

Felício dos Santos tendo em vista que esta coopera para os estudos sobre a região de Diamantina 

implicando, então, na contextualização da história regional. 
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Sete mil anos de ocupação no Alto-Araçuaí: o conjunto de sítios arqueológicos Cabeças, 
Felício dos Santos, MG 
Roberto Pilade Gambassi Junior 
Marcelo Fagundes 
 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar a pesquisa desenvolvida de forma interdisciplinar 

dentro do programa de mestrado profissional interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri sobre a paisagem, distribuição espaço-ambiental e a 

arte rupestre do conjunto de sítios arqueológicos “Cabeças”, a partir da coleta de dados para a área 

e a interpretação destes para se compreender os processos de ocupação do lugar e a produção da 

paisagem regional. Os sítios estão inseridos em cinco abrigos sob rocha quartzítica, todos com 

pinturas rupestres e presença de material lítico em superfície, localizados no Sopé da Serra do Gavião, 

sub-bacia do rio Araçuaí, terras do povoado de “Cabeças”, município de Felício dos Santos, Minas 

Gerais. Dos cinco abrigos, três foram escavados, apresentando datações que vão do século XVII de 

nossa era recuando até o Holoceno Médio, aproximadamente 7225 anos AP. (FAGUNDES, 2016). 

Neste sentido, apesar de se tratar de uma área total de 22 hectares (relativamente pequena), há um 

processo de ocupação em longa duração, o que nos leva a crer que há aspectos ambientais 

fundamentais para o estabelecimento e garantia de vida das populações pregressas durante oito 

milênios, mas que além disso, são as motivações relacionadas aos mitos, ao lugar dos ancestrais, ao 

sagrado, que garantem efetivamente o uso e a continuidade dos lugares (SCHLANGER, 2002). 

Como método para análise dos dados coletados, foram confeccionados mapas para a área, acervo 

fotográfico, decalque digital e também calque plástico como forma de análise dos grafismos 

rupestres, atento ao traço, o modo de fazer e localização na composição dos painéis.  Os dados 

obtidos nos dizem acerca das escolhas humanas sobre o habitar (INGOLD, 2010), indo além de 

opções que permeiam questões utilitário-funcionais ou ambientais, mas explorando os universos 

culturais envolvidas no processo contínuo de ocupação indígena no Alto Vale do Araçuaí, Serra do 

Espinhaço Meridional, Minas Gerais.  

 
Modo de vida e cultura em Diamantina no século XIX: história e arqueologia. 
Thaisa Dayanne Almeida Macedo 
 
Este trabalho visa apresentar os resultados da pesquisa sobre o passado Diamantinense tendo como 

norte a compreensão, por meio de fontes históricas e da cultura material, o modo de vida e cultura 

em Diamantina do século XIX, realizando uma aproximação entre os remanescentes culturais e 

documentos da mesma época, ambos vistos enquanto expressão do comportamento humano. Parte-

se do princípio que a cultura material reflete comportamentos sociais, demarcados no tempo e no 

espaço. Trata-se da expressão material da cultura, carregada de signos e capaz de fornecer 

informações valiosas sobre o modo de vida de uma determinada sociedade. Assim, a presente 

pesquisa encontra-se enquadrada no âmbito do Projeto de Escavação do quintal da Casa Chica da 

Silva, uma iniciativa do IPHAN- MG, em parceria com o Laboratório de Arqueologia e Estudo da 

Paisagem (LAEP/UFVJM). A Casa Chica da Silva está localizada em Diamantina- MG; seu estilo 

arquitetônico é característico do período colonial (séculos XVIII e XIX). A partir do repertório 

cultural identificado percebe-se a grande variabilidade de cultura material, sobretudo do século XIX 

e XX, representada por faianças finas, cerâmica cotidiana, cachimbos, vidraria, metais e mesmo 

materiais construtivos. No caso das faianças finas, pode-se observar uma densidade e diversidade 

muito grande, representadas por diferentes estilos tais como: Borão Azul, Willow Pattern, Blue 

Edged, Green Edged, Polícromo, Floral, etc., todos os estilos comuns nos séculos XIX e XX. A 
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densidade e diversidade dessas faianças finas nos fazem elencar um número significativo de hipóteses 

sobre o cotidiano da casa e, portanto, justificando a importância do estudo dessa cultura material 

para a história Diamantinense. Como metodologia de laboratório foram eleitos alguns atributos tais 

como: tipologia do fragmento, fabricante, decoração, etc. Os resultados demonstraram que o tipo 

de cultura material resgatada no processo de escavação vão de encontro ao que foi observado na 

historiografia e nas fontes primárias analisadas: uma sociedade elitizada, com valorização do modo 

de vida europeu, comum no Brasil do XIX.  

 
Administração da justiça em terras Diamantinas: uma análise do Alvará de 11 de agosto de 
1753 
Joelmir Cabral Moreira  
 
A presente comunicação objetiva analisar as ações administrativas no direcionamento da exploração 

e extração de diamantes no Distrito Diamantino, localidade pertencente a comarca do Serro Frio, 

através das medidas que foram reforçadas com o Alvará promulgado em 11 de agosto de 1753. A 

principal finalidade do instrumento legal era o controle mais sistemático sobre a exploração das lavras 

e o monitoramento da produção dos diamantes, assim como estabeleceu normas que fossem mais 

eficazes na cobrança dos tributos e direitos régios. Nessa perspectiva, ganham espaço os seus 

arranjos, as tensões e os conflitos constantes provocados pelas mudanças, notadamente as que 

estavam relacionados às atividades de mineração vigente no terceiro contrato, representado por 

Felisberto Caldeira Brant. Portanto, o estudo dessas questões possibilitará compreender a relação do 

Império português com seu corpo administrativo, mantidas por diretrizes régias, com a intenção de 

reorganizar e combater as irregularidades presentes nesse território. 

 
“Dolosa ambição”: administração e sociedade no Distrito Diamantino (XVIII-XIX) 
Régis Clemente Quintão 
 
O objetivo desta comunicação é apresentar alguns resultados de pesquisa de doutorado em 

andamento sobre práticas relacionadas à desordem e à corrupção na administração e na sociedade 

da Demarcação Diamantina, entre o descobrimento oficial das pedras preciosas, em 1729 e os 

primeiros anos do século XIX. A corrupção, embora constatada por especialistas que se dedicam à 

história da região dos diamantes, ainda não havia sido abordada de forma mais verticalizada. Assim, 

pretendemos analisar em que medida o conceito de corrupção pode ser relacionado a determinadas 

práticas, como era percebido e instrumentalizado pelos contemporâneos.  

 
Mito da Acayaca: corpos, almas e territórios indígenas na formação de Diamantina/MG 
Bruno Rodrigues Leite 
 
Este estudo trata da presença indígena na formação da cidade de Diamantina/MG, a partir do mito 

da Acayaca, tendo como objetivo perquirir a insuficiência de registros históricos, trabalhos e 

pesquisas acadêmicas sobre o tema, indicando a ocultação do modus operandi dos colonizadores 

que planejavam, além de invadir e se apossar de territórios, conquistar corpos e almas indígenas. Os 

mitos de origem são narrativa que congregam elementos reais e fantasiosos, profanos e religiosos, 

históricos e lendários, sendo transmitidos e modificados oralmente ou por escrito entre as gerações. 

Segundo o mito da Acayaca, o território hoje conhecido como Diamantina era ocupado pelos 

indígenas do povo Puri, que veneravam a sagrada árvore Acayaca, pois o seu cimo serviu de refúgio 

para o casal de indígenas, por ocasião do dilúvio que inundou toda a terra, segundo o mito. Em 

decorrência dos conflitos com os indígenas, os portugueses derrubaram e incendiaram furtivamente 
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a Acayaca. Neste ponto, registram-se duas possibilidades para os acontecimentos seguintes, a saber, 

os indígenas lutam entre si, a ponto de quase se exterminarem, em decorrência da discórdia sobre 

atacar ou não os colonizadores; ou os indígenas atacam os colonizadores e são quase totalmente 

mortos. Como resultado da destruição da árvore sagrada, os colonizadores são amaldiçoados pelo 

pajé dos Puris. O mito da Acayaca envolve a tríade exposta no título deste resumo: corpos, almas e 

territórios. Corpos, pois a dominação colonial só foi possível com o massacre dos indígenas do povo 

Puri; almas, pois a derrubada da árvore sagrada Acayaca não só ocasionou o conflito com os 

colonizadores, como desestruturou e fulminou simbolicamente os indígenas e; por fim, territórios, 

pois a consequência da derrubada da Acayaca e do conflito entre os indígenas e colonizadores foi a 

conquista do território por estes, hoje conhecido como Diamantina. Ressalta-se a circularidade do 

mito da Acayaca, ou seja, a presença de elementos que marcam o início, o fim e o recomeço, além 

da importância dos vaticínios no desenvolvimento da narrativa. O mito da Acayaca faz parte da 

narrativa indígena transmitida na forma escrita por descendente de portugueses, na forma de 

romance histórico sobre fato lendário, cuja veracidade é de difícil constatação. Estas ambiguidades 

são sintomáticas da adaptação e conciliação entre o mito transmitido oralmente e o relato escrito, 

entre a história e a lenda, a fantasia e a realidade; evidenciando que os seus autores intentavam 

harmonizar a destruição do povo Puri pelos colonizadores, com a formação da cidade de Diamantina 

pelos próprios portugueses, sem maculá-los com pecha de assassinos, repousando tanto os 

infortúnios dos indígenas, quanto dos tejuquenses nos destinos impostos por seres sobrenaturais ou 

com poderes sobrenaturais. Assim, ao retirar a responsabilidade da esfera humana, o mito da Acayaca 

concilia e permite a coexistência de duas narrativas conflitantes. A metodologia aplicada é a revisão 

bibliográfica com a utilização de livros e artigos e os resultados são relativos à ocultação da história 

da presença indígena e o seu massacre na formação da cidade de Diamantina. 

 
 

SESSÃO  2 - DIAMANTINA, PATRIMÔNIO E HISTÓRIA REGIONAL 

 
 
O cotidiano da “Metropóle Nazarena” na virada dos séculos XIX-XX: Autoridades, sujeitos 
e práticas sociais indesejadas 
Lucas Santos Aguiar 
 
Pretendemos discutir os elementos que formaram o cotidiano na cidade de Nazareth na virada do 

século XIX para o XX, quando esta, por sua localização favorável - com porto fluvial marítimo - no 

recôncavo sul baiano, ocupava a posição de um dos principais centros comerciais e abastecedores 

da capital da Bahia, Salvador. No contexto em que estava em voga os ideais de progresso e 

modernidade, a cidade de Nazareth, economicamente ativa, reivindicava, através das elites políticas 

adesistas aos ideais da recém instalada República, os signos da profilaxia urbana que atingiam os 

sujeitos e os usos que esses faziam do espaço. Nesse sentido, tomando como suporte os aportes 

teóricos enquadrados na chamada história social, numa abordagem regional e local, buscamos 

evidenciar nos discursos e ações de sujeitos, autoridades, trabalhadores do campo e da cidade e 

população geral envolvida na vida ativa da urbe, como se processava o complexo cotidiano em 

Nazareth com o objetivo de localizá-la nos processos políticos e sociais pós-abolicionista brasileiro 

com seus projetos e intenções. Assim sendo, buscaremos evidenciar o processo de “exclusão dos 

excluídos” que marcaram a história do Brasil e encontram-se evidentes em cidades consideradas polo 

regional, como Nazareth entre os séculos XIX e XX. 
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Memória e Música: Reflexões acerca da Seresta em Diamantina-MG 
Tatielly Rosa Rocha 
Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani 
 
Este presente trabalho está em desenvolvimento no mestrado de Ciências Humanas pela 

Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha e Mucuri sob a orientação da Professora Drª 

Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani. Assim, o trabalho em questão tem como objetivo 

apresentar o projeto de pesquisa sobre Memória e Música: reflexões acerca da seresta em 

Diamantina-MG. Esta proposta surgiu com uma inquietude a respeito da representação da música 

na cidade, como forma de identidade principalmente dos grupos de seresta mais periféricos. Os 

primeiros contatos com os grupos de músicos da região foram possíveis durante a graduação a partir 

da prática no projeto de extensão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) “Vale do Jequitinhonha Patrimônio Material e Imaterial”. Por meio deste projeto foi 

possível adquirir experiência com história oral e conhecer diversos tipos de ofícios, destacando 

dentre eles, os seresteiros. Com a finalização do referido projeto, surgiu a possibilidade de trabalhar 

com grupos de seresteiros em Diamantina e iniciou-se o levantamento bibliográfico como a leitura 

a respeito da história oral e a história da seresta. Deste modo, a pesquisa tem como base a 

metodologia da história oral e a discussão em torno da música seresteira; sendo assim, serão 

realizadas em primeira instância entrevistas com três músicos pertences a grupos distintos de seresta, 

tendo como ênfase procedimentos técnicos para a realização das entrevistas, o roteiro de entrevistas, 

os recursos materiais utilizados. Em um segundo momento será realizada uma proposta de análise 

de música popular, na utilização da seresta como fonte histórica. Ainda serão exploradas músicas do 

repertório dos seresteiros, utilizando como metodologia de análise do conceito de “performance” 

do autor Marcos Napolitano. Esta parte da compreensão do contexto histórico em que a música foi 

produzida e as características gerais da canção, tais como a melodia e a intencionalidade da letra. Já 

em terceira instância, será feita uma discussão sobre memória através das bases teórica. Considera-

se a importância desta pesquisa devido ao pouco conhecimento que se tem sobre a seresta, uma vez 

que ela é uma das características da identidade do povo diamantinense. Através da história oral será 

possível dar voz aos indivíduos como sujeitos da história. Por meio deste trabalho, será possível 

tomar conhecimento dos diversos olhares que os seresteiros têm acerca da seresta e da construção 

de suas memórias coletivas. 

 
“Mundos” do trabalho: História(s) das operárias da fábrica de tecidos do Biribiri (1918-1959) 
Kátia Franciele Corrêa Borges 
 
O(s) “Mundo(s) do trabalho” convidam-nos a refletir sobre as raízes culturais, sociais e políticas que 

permeiam as relações de trabalho. Este artigo tem como propósito apresentar um recorte dos 

resultados obtidos na tese de doutorado intitulada: “Fiar, tecer e rezar: a história das mulheres 

operárias do Biribiri (1918-1959) ”, desenvolvida na linha de Pesquisa em Poder, Mercado e Trabalho 

e defendida em 24 de abril de 2019. Nossa proposta tem como fio condutor a(s) história(s) das 

mulheres que trabalharam na Fábrica de Tecidos do Biribiri, situada a aproximadamente 12 

quilômetros da cidade de Diamantina-MG. O recorte temporal foi estabelecido entre os anos de 

1918 e 1959, período assinalado por conquistas no campo dos direitos sociais e também pela 

intensificação das ações da Igreja Católica na região. A partir da investigação das particularidades que 

permearam o cotidiano vivenciado no âmbito da vila operária, especialmente envolvendo a fábrica e 

a igreja, a pesquisa abordou o perfil social e cultural das operárias. A partir do paradigma indiciário 

de Carlo Ginzburg, rastreamos os indícios e os sinais deixados por essas mulheres nas cartas, fichas 
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de recursos humanos e atas de reuniões. O resultado nos revelou um mundo do trabalho marcado 

por uma cultura popular peculiar, pela divisão de gênero nas ocupações e pelas relações paternalistas. 

As mulheres representavam grande parte da mão de obra contratada, e os setores que mais 

absorveram a referida mão de obra, foram a fiação e a tecelagem. Os direitos sociais foram 

igualmente instituídos pela legislação trabalhista e incorporados pela fábrica. De uma forma mais 

específica, a “fabrica do Bispo” transformou-se na fábrica das Marias de “Fé”, das Enedinas, das 

Joanas, das Agostinhas, das Rosálias, das Franciscas, das Cecílias, das Jovitas, das Odílias, das Luízas 

e tantas outras “mulheres do povo”. Este artigo foi desenvolvido no âmbito da História Regional e 

pretende contribuir para com estudos de cunho regional na História das mulheres, do trabalho e da 

cultura. 

 
Do autônomo ao assalariado: Histórias de garimpeiros contratados na Tejucana (1979-1990)  
Gerferson Carvalho dos Santos 
Túlio Henrique Pinheiro 
 
O trabalho apresentado foi desenvolvido com base no trabalho de conclusão de curso de 

Bacharelado em Humanidades da UFVJM. O tema do trabalho busca contemplar as comunidades 

no entorno de Diamantina que possuíam e ainda possuem formas tradicionais de garimpo. A ideia 

de pesquisar acerca de tal temática visa num primeiro momento, contribuir com os estudos regionais 

no campo da História. Tratando como ponto de partida para os nossos estudos, usamos 

depoimentos a partir de fonte oral, produzida pela metodologia da História oral, contribuições 

colhidas em algumas comunidades rurais do distrito de Diamantina. O trabalho tem como objetivo 

demonstrar as condições sociais dos moradores e trabalhadores do entorno da cidade de Diamantina 

antes, durante e após a instalação da mineradora Tejucana na região. A mineradora Tejucana foi um 

empreendimento realizado com o apoio de capitais nacionais e estrangeiros, que tinha em sua base, 

pesquisadores, geólogos, engenheiros, que com apoio deste capital puderam empregar com a ajuda 

de maquinário, e de uma tecnologia moderna para o período, se debruçou sobre os Vales do 

Jequitinhonha na realização da extração de metais preciosos. Rodeada de rumores e boatos, que por 

parte criticavam a mineradora e amedrontavam os locais, e por outro lado a viam, principalmente as 

esferas governamentais, como um meio de trazer desenvolvimento e civilidade aos vales do 

Jequitinhonha, a Tejucana trouxe consigo empregos, oportunidades e perturbações que modificaram 

o modo de organização dos mineiros do vale. O presente trabalho, então dará mostras de como foi 

o rompimento do garimpeiro com o trabalho realizado de maneira manual e autônoma, para ceder 

espaço ao garimpeiro assalariado, isso com base nos relatos de ex-garimpeiros da Tejucana e apoiado 

em referenciais teóricos sobre o garimpo no vale entre as décadas de 1960 a 1990.  

 
Memória e Monumentos: A cidade de Teófilo Otoni 
Geisa Nascimento de Oliveira 
Rogério Pereira de Arruda 
 
Ao caminharmos pela cidade de Teófilo Otoni (MG), percebemos um grande apelo ao passado 

quando da chegada dos imigrantes através das atividades da Companhia de Commercio e Navegação 

do Mucuri - CCNM, entre 1847 e 1858. Ao mesmo tempo, sente-se a ausência da representação de 

sujeitos indígenas e escravizados africanos que são encontrados nos relatos de viajantes e também 

na historiografia da região, não por coincidência, foram também silenciados na História do Brasil. 

Percebe-se assim nesse processo uma confluência com a identidade nacional forjada pelos primeiros 

“guardiões” da memória nacional. Desse modo, o objetivo desse trabalho é analisar alguns dos 
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monumentos que fazem parte do patrimônio histórico e cultural da cidade de Teófilo Otoni, desde 

sua fundação no século XIX, identificando qual tem sido a identidade municipal forjada pela seleção 

de seu patrimônio e qual a memória coletiva tem sido resguardada até então. Neste sentido, a 

metodologia usada será revisão bibliográfica a partir da interlocução com autores como Tavares 

(2018), Vogt (2008), Marins (2016), Nora (1994), Duarte (2002), Pesavento (2005), Certeau (1988), 

Arantes (1994), Otoni (1847; 1858) e Vasconcelos (2015). Além disso, buscamos analisar a Lei nº 

6.691, de 23 de dezembro de 2013 e, também, as informações coletadas dos sites da Prefeitura 

Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico de Teófilo Otoni. Um traço 

bastante enfatizados nos monumentos analisados é a presença e influência dos imigrantes europeus 

que chegaram à região em meados do século XIX para trabalharem na CCNM. Percebemos que em 

grande parte do patrimônio preservado na cidade remete à imigração germânica em detrimento, 

tanto de imigrantes de outras origens, quanto dos povos indígenas do Vale do Mucuri e dos 

escravizados que foram trazidos para a região. Neste sentido, chamamos atenção para a necessidade 

de democratização do acesso e representatividade no patrimônio preservado como ponto chave na 

construção da identidade da população de Teófilo Otoni, como também para a importância desse 

movimento de conscientização e apropriação da memória dos espaços urbanos. 

 
Água e lenha, o cardápio das locomotivas: O ramal ferroviário de Diamantina (1990-1926)  
Ramon Feliphe 
 
A construção de vias férreas em Diamantina foi percebida pelas elites locais como a melhor forma 

de empreender-se em investimentos econômicos, que demandavam escoamento de produção 

(vinicultura e indústria têxtil). Na cena política, o trem seria o elemento que lhes conferiria prestígio 

em suas empreitadas eleitorais, pois os mesmos poderiam ser reconhecidos como agentes 

facilitadores da maior obra urbana de uma cidade que, no período, dirigia a escolha de seis deputados 

estaduais e se constituía como 9° distrito no plano das eleições federais.  Embora o ramal inaugurado 

em 1914 fosse bem diferente do que apontavam os primeiros estudos de sua construção, datados de 

1902, gradativamente, uma nova dinâmica urbana e social se estabeleceu na cidade e 

circunvizinhança. A ferrovia foi ao mesmo tempo progresso e transformadora do ambiente natural 

com suas locomotivas e trilhos, alterando a paisagem, produzindo ruídos e fumaça e demandando a 

utilização mais intensiva dos recursos naturais da região. Do ponto de vista da salubridade, a malha 

ferroviária no Norte de Minas foi um meio facilitador da propagação de doenças, por exemplo, a 

gripe espanhola no ano 1918. Esta comunicação observa mais de perto esse contexto, considerando, 

sobretudo, a perspectiva da história ambiental, pretendemos analisar a partir de dados levantados 

nos jornais locais e relatórios de construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) como a 

construção ferroviária em Diamantina esteve relacionada a aspectos ambientais e de saúde. O recorte 

temporal considera o ano do início das obras, em 1909, ao ano de 1926 quando ocorreu as primeiras 

mudanças no ramal como resultado de sua efetiva encampação pela Estrada de Ferro Central do 

Brasil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
 

Caderno de Resumos – V Semana de História da UFVJM/1ºSeminário Nacional do fHist                                                        
 

UFVJM, Diamantina, 2019                                                                          página 23 

 

 
 
 
 

SESSÃO 3 – DA ESCRAVIDÃO À (IM)POSSIBILIDADE DA CIDADANIA 

 
 

A mão da limpeza (1984): Análises imaginário nacional de racismo, estudos pós-coloniais e 
subalternos 
Bruna Rafaela Lucrécio Mendes Silva 
 
Questões relacionadas ao racismo apresentam relevância política na sociedade brasileira ao longo de 

sua história social, podendo ser identificadas num contexto midiático, como, por exemplo, através 

de produções musicais e cinematográficas. O presente trabalho tem como objetivo particular discutir 

a crítica e o posicionamento político do músico e compositor Gilberto Gil, através da música “A 

Mão da Limpeza”, produzida em 1984. Para tal, analisaremos como o imaginário nacional, 

construído com protagonismo eurocêntrico, permanece na sociedade brasileira de forma 

naturalizada. A pesquisa conta com os estudos de autores que trabalham com temáticas relacionadas 

ao imaginário nacional, estudos subalternos e pós-coloniais. Em particular, serão utilizados os 

trabalhos de Benedict Anderson (2008), Abdias Nascimento (2016), Gayatri Chakravorty Spivak 

(2018) e Rafaela Capelossa Nacked (2015). A partir das questões raciais e sociais presentes na música 

de Gilberto Gil, busca-se desenvolver uma análise que relacione a herança cultural racista e a 

permanecia do imaginário do negro como subalterno. Assim, a partir da leitura de tal raça como 

subalterna, o texto “Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo” 

de Benedict Anderson, apresenta suporte teórico para análise a respeito da homogeneização social 

ligada ao discurso nacionalista durante o período moderno. Dessa forma, demonstraremos como tal 

discurso, tão em voga atualmente, camufla problemas sociais, em particular: o racismo, dando espaço 

à naturalização do mesmo. Ademais, a obra “Genocídio do Negro Brasileiro” apresenta suporte 

teórico para análise da dominação do branco e retorna a questão do negro como subalterno, ou seja, 

a questão da cidadania do negro num contexto pós-colonial e a herança de um passado escravocrata 

que permaneceu na sociedade brasileira até a contemporaneidade. Por conseguinte, a obra de Spivak 

será utilizada como suporte teórico no que tange à subalternidade e aspectos pós-coloniais, ou seja, 

em meio à naturalização das narrativas eurocêntricas abordaremos a relação do poder de fala e 

representação do negro. Portanto, a partir da relação entre imaginário nacional, estudos subalternos 

e a herança escravocrata, analisaremos a questão do poder de fala do negro como denúncia aos 

problemas sociais relacionados ao preconceito racial, que é visto não somente no âmbito de 

manuscritos científicos, mas também no caso das músicas utilizadas para denunciar sua naturalização 

na sociedade brasileira. 

 
Escravizados em busca de liberdade: Os usos da justiça no Império do Brasil 
Thierry de Pinho Queiroz 
 
A historiografia da escravidão muito se ampliou e enriqueceu nas últimas décadas. A partir de 1980, 

pesquisas passaram a ler o escravizado como sujeito e agente de sua própria realidade. Desde então, 

os negros escravizados ou libertos vêm sendo estudados em uma perspectiva diferente. Assim, a 

história social da escravidão se ocupou em compreender os escravizados e suas relações com o 

mundo que o cercava, rompendo com a lógica de compreensão de bases meramente econômicas. 

Diante disto, esta comunicação origina-se de um projeto de Iniciação Científica, vinculado à Pró-
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Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFVJM, que surgiu de inquietações entorno do universo 

que existe entre escravidão, justiça e liberdade. Desta forma, este trabalho pautar-se-á na perspectiva 

de análise surgida na década 1980. O foco é identificar quais foram as formas oficiais que os 

escravizados encontraram para conquistar a liberdade, no século XIX. Foram consideradas formas 

oficiais aquelas que deixaram registros no aparato de justiça, levando em consideração mecanismos 

legais, tais como alforrias e ações cíveis de liberdade impetradas na Justiça Imperial. Para tanto, foi 

realizada uma revisão bibliográfica de que buscam compreender o escravizado como sujeito e agente 

de sua própria realidade. Deste modo, foram considerados trabalhos de autores e autoras que 

analisaram documentos judiciais do século XIX que tratavam de liberdade de escravizados. Com 

isto, foi possível compreender como sujeitos submetidos à escravidão exerciam agência e atuavam 

de forma real e frequente em decisões de suas vidas e destinos, deixando aparente que a ideia de 

inércia e absoluta passividade e pacifismo dos escravizados deve ser profundamente contestada; 

ainda, foi possível perceber como os escravizados fizeram com que a Justiça e o Direito, por diversos 

momentos, fossem grandes aliados na luta pela emancipacionista. Por fim, após uma revisão 

bibliográfica, a pesquisa segue em andamento, agora com análise de documentos judiciais que tratam 

de liberdade de cativos em Diamantina, no século XIX, buscando compreender de que forma a 

Justiça local foi útil para que escravizados acessassem o status de libertos. 

 

Políticas e Escravidão na Assembleia Provincial de Minas Gerais (1835-1845) 
Kelly Eleutério Machado Oliveira 
 
A Constituição política do Império do Brasil, outorgada em 1824, reconheceu a divisão do território 

brasileiro em províncias (Capítulo 1, artigo 2º). Ao mesmo tempo que definiu que elas seriam 

unidades de uma Nação soberana, a Constituição garantiu aos cidadãos o direito “de intervir nos 

negócios da sua província e que são imediatamente relativos a seus interesses peculiares” (Capítulo 

5, artigo 71º) por meio dos Conselhos Gerais. Em 1834, a Constituição Brasileira foi reformada: o 

chamado Ato Adicional substituiu os referidos Conselhos pelas Assembleias Provinciais. Com 

atribuições semelhantes, a novidade estava na função legislativa das Assembleias. Essas instituições 

desempenharam um importante papel na construção da unidade política e territorial do Império 

brasileiro. Partindo da análise de atas, projetos, pareceres, requerimentos, relatórios, 

correspondências e jornais, esta comunicação pretende discutir os esforços da Assembleia de Minas 

Gerais, uma das províncias que mais importou escravos no oitocentos, para revogar a lei antitráfico 

de 1831. Em 1839, a Assembleia Mineira enviou à Assembleia Geral uma representação solicitando 

a referida revogação. Posteriormente, os deputados provinciais aboliram o imposto da meia sisa. 

Essas propostas revelaram as intrínsecas relações entre a política do regresso, a emergência do café 

no mercado mundial e o tráfico ilegal de escravos. Os homens que participaram da elaboração da 

“política do contrabando negreiro”, assegurando aos proprietários a posse ilegal de cativos, não eram 

apenas cidadãos agindo às margens das leis, mas políticos que as faziam com brechas ou que as 

manobravam para atender às demandas de suas bases sociais de apoio; sustentaram o tráfico e 

refundaram a instituição da escravidão. Nesse sentido, eles foram muito mais construtores do que 

herdeiros, foram construtores de um Império de Províncias, erigido às custas da exploração do 

trabalho de seres humanos feitos escravos. Parte dos resultados da minha tese de doutorado, esta 

comunicação nos permitirá, ainda, refletir sobre o árduo processo de construção do Estado Nacional 

brasileiro. 
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SESSÃO 4 - EXPERIÊNCIAS POLÍTICAS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 
 
De mão de obra cobiçada à “súditos do eixo” 
 Patrícia Costa de Alcântara 
 
A presente comunicação ter por objetivo apresentar o projeto de pesquisa de doutoramento que 

vem sendo desenvolvido através do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro: “ De Mão de Obra Cobiçada a Súditos do Eixo: o processo de 

ressignificação do status dos trabalhadores imigrantes em Belo Horizonte e da representação da mão 

de obra nacional durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ”. A investigação pretende analisar 

a alteração do status do trabalhador imigrante japonês, italiano e alemão em Belo Horizonte durante 

a Segunda Guerra Mundial, não apenas como consequência do envolvimento do Brasil na 

conflagração global ao lado dos Aliados, mas também como parte de um projeto de Estado 

autoritário e nacionalista, que percebeu no “esforço de guerra”, um momento oportuno para postular 

um modelo de classe trabalhadora brasileira disciplinado e adepto à paz entre as classes, para o que 

foi útil, dentre outras medidas, a construção de inimigos externos e internos identificados como 

“súditos do Eixo”. Após a abolição da escravidão, a elite intelectual brasileira apontava a imigração 

europeia como solução para o problema da escassez de trabalhadores na lavoura, como fonte mão 

de obra especializada e, ao mesmo tempo, como alternativa para a melhoria dos componentes 

“raciais” que comporiam a construção da identidade nacional através do branqueamento da 

população brasileira. Já no início da “Era Vargas”, a entrada de imigrantes foi cerceada com a criação 

da “Lei dos 2/3” e uma atitude mais restritiva do Estado em relação à imigração foi adotada. Durante 

a guerra, os imigrantes passaram a ser vistos com desconfiança, ao passo que a população e a cultura 

nacionais foram valorizadas. Naquele contexto, a “democracia racial” substitui paulatinamente o 

“branqueamento” como principal referencial ideológico de ações estatais que visavam constituir 

física e simbolicamente, um “povo brasileiro”. Em vista de todas essas transformações, vêm sendo 

estudados os processos trabalhistas que, instaurados entre 1939 e 1945, possuem como reclamantes 

ou reclamados indivíduos de nacionalidade alemã, japonesa ou italiana, a fim de identificar como as 

mudanças repercutiram nas relações de trabalho na capital mineira e nas concepções jurídicas sobre 

o trabalho do imigrante e da mão de obra nacional.  

 
As relações entre a Igreja Católica e a formação de grupos armados da década de 1970 na 
Argentina   
Amanda Monteiro Diniz Carneiro  
 
O presente trabalho tem como objetivo discutir as relações estabelecidas entre a Igreja Católica e as 

organizações armadas na Argentina, bem como, apresentar influências externas ligadas ao contexto 

revolucionário da década de 1970, que contribuíram de alguma maneira para consolidação de 

organizações armadas e mudanças ocorridas no interior da Igreja Católica. Como sabemos, a partir 

da década de 1960, com a convocação do Concílio Vaticano II pelo então papa João XXIII, 

ocorreram muitas modificações na Igreja Católica. De acordo com o referido Papa, a igreja deveria 

se adaptar às condições do momento. Seu propósito era aproximar a igreja dos homens, sem se 

importar com raça, posição social e hierarquias. (MANGIONE, 2004). Dessa forma, o Concílio 
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Vaticano II e os documentos provenientes dele formalizaram novas orientações, voltadas 

principalmente a questões de igualdade social e enfatizaram o repúdio a todas as formas de pobreza, 

a injustiça e exploração social, estimuladas pelo poder e riqueza. Nessa perspectiva, incitavam os 

cristãos em nome do amor ao próximo, à luta pela igualdade. (GILLESPIE, 1998). Neste mesmo 

contexto, na Argentina, os diferentes setores da sociedade se uniram inspirados em novos valores, 

principalmente para lutar por melhorias da qualidade de vida da população. Muitos deles 

influenciados diretamente pelas renovações da Igreja Católica, que a partir de ideias católico-radicais 

minaram decisivamente a influência conservadora que a hierarquia eclesiástica exercia sobre milhares 

de pessoas. Nesse sentido, sob influência desses setores da igreja, muitos grupos, dispostos a pegar 

em armas para alcançar seus objetivos foram se organizando ao longo da década de 1960 e início da 

década de 1970. O contexto argentino nesse momento foi marcado por intensa agitação política e 

social, uma vez que em um curto espaço de tempo, abarcou uma ditadura civil-militar em 1966, o 

retorno de Perón do exílio em 1973 e a ditadura civil-militar de 1976. Dessa forma, as ideias de 

revolução, de violência justa, de guerrilhas urbanas e rurais e de transformação política, bem como 

o anti-imperialismo, estavam na ordem do dia. Assim sendo, o referido trabalho busca ampliar 

perspectivas sobre a luta armada e problematizar visões homogêneas a respeito da igreja católica. 

 
A possível convergência de políticas autoritárias no governo brasileiro e estadunidense: 
Uma análise crítica e comparada sobre a subversão da ordem constitucional na 
contemporaneidade  
Luiza Martins Santos Adamo Dias Alves  
 
No mundo contemporâneo observa-se um recrudescimento de experiências autoritárias, de avanço 

de movimentos políticos extremistas, o que leva a comunidade científica a pesquisar cada vez mais 

sobre este fenômeno social, político e jurídico. Desta forma, com o presente trabalho questiona-se 

como o fenômeno autoritário contemporâneo tem levado à subversão das democracias 

constitucionais e em especial, “se” e “como” este fenômeno estaria em curso no Brasil e nos Estados 

Unidos da América. Após o processo de impeachment da presidente Dilma Roussef e a eleição de 

Donald Trump no ano de 2016 teve início uma série de medidas que contrastam com as políticas de 

reconhecimento de novos agentes e direitos a setores antes marginalizados do processo 

político. Assim, medidas de relativização e negação das garantias fundamentais de todos os cidadãos, 

como o direito à informação, à liberdade de expressão de pensamento, à liberdade de imprensa, bem 

como direitos sociais e econômicos, como os direitos previdenciários, trabalhistas, à saúde, à 

educação e ao meio ambiente são cada vez mais frequentes nos governos estadunidense e brasileiro. 

Analisando a forma de comunicação realizada sobretudo por órgãos e pelos próprios mandatários 

do Poder Executivo dos dois países, a convergência torna-se ainda mais explícita no sentido de 

atentar contra os princípios do Estado Democrático de Direito, enquanto um projeto de sociedade 

inclusiva, fraterna, respeitadora dos mais diversos projetos de vida digna e orientada pela resolução 

pacífica e democrática dos seus conflitos.  A retomada dos estudos sobre o autoritarismo, em sua 

feição contemporânea, portanto, torna-se urgente e necessária, haja vista o risco real da subversão 

das constituições ocasionada por comportamentos políticos autoritários em diversas esferas do 

poder. No Brasil, o próprio contexto das reformas constitucionais recentes, como a reforma 

trabalhista e previdenciária, segundo pesquisadores como Bercovici, Cattoni de Oliveira e Clark, para 

citar alguns, denota uma inversão dos princípios orientadores das políticas públicas sociais e 

econômicas a serem desenvolvidas no Brasil, além da adoção de uma política econômica neoliberal 

que é contrária à idealizada há trinta anos com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, 

que busca a realização de um Estado de Bem Estar Social. Em sentido semelhante, nos Estados 
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Unidos, o governo Trump deflagrou nos seus primeiros meses um ataque ao Obamacare, sistema de 

atendimento público de saúde em fase inicial, ao trabalho realizado por imigrantes, a jornalistas que 

denunciam irregularidades cometidas pelo governo, além do ataque aos movimentos de defesa dos 

direitos dos LGBT+, das mulheres e dos defensores do meio ambiente. Por estes motivos 

supramencionados, o marco teórico utilizado será construído em diálogo com a Teoria Crítica da 

Sociedade, em especial, com a contribuição de autores como Habermas, Dworkin, Pollock, 

Horkheimer, Adorno, Marcuse, Neumann e Kirchheimer e contrastando criticamente com as 

análises presentes em obras contemporâneas que versam sobre as experiências autoritárias de autoria 

de Castells, Runciman, Mounk, Levitsky, Ziblatt, dentre outros.  

 
Deus, Pátria e Família: Um estudo introdutório sobre a presença do integralismo nas redes 
digitais 
 Jheniffer Caroline Oliveira Souza  
 
 Compreender a Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento de extrema direita que teve sua 

ascensão durante a década de 1930 no Brasil, é ver refletir seus ideais ou semelhanças em discursos, 

que vêm ganhando espaço atualmente na sociedade brasileira. Sobretudo, a partir das manifestações 

políticas ocorridas no Brasil no ano de 2013, em que adeptos ao Integralismo voltaram ao palco 

político brasileiro, através das ruas e redes digitais. O presente trabalho tem o intuito de analisar a 

atualização do discurso integralista em suas manifestações vigentes, apontando criticamente o caráter 

intolerante de alguns de seus adeptos, contra minorias sociais nas redes sociais. A volta de discursos 

nos moldes integralistas retomaram uma lógica de “democracia cristã”, a qual além de ferir a estrutura 

do Estado laico, marginaliza grupos sociais que não se enquadram em concepções cristãs. Esses 

discursos prefiguram, uma violência contra comunidades, como a LGBT. Violência esta, que não se 

restringe aos discursos intolerantes, já que, como indicam dados de 2018 da ONG 

austríaca Transgender Europe, chega a tornar o Brasil o país que mais mata LGBTs no mundo. 

Tornando-se necessária a compreensão e combate de tais discursos, que difundidos pela internet 

possibilitam uma absorção acrítica por cada vez mais adeptos, configurando em grandes ondas de 

intolerância como as presenciadas na atual conjuntura brasileira. Pensa-se que o Integralismo se trata 

de um movimento distante tanto no tempo, quanto no espaço devido a sua visão retrógrada. Mas, 

seus discursos estão mais presentes e impregnados no imaginário brasileiro do que deveriam. Através 

de pesquisas conduzidas em páginas integralistas nas redes sociais, em particular no facebook "Frente 

Integralista Brasileira", que contém mais de 18 mil seguidores, apontamos como seus discursos 

intolerantes ganham apelo entre parcela significativa da população brasileira. Em particular, a 

pesquisa aponta críticas feitas à lutas por direitos, como a voltada para a criminalização da 

homofobia, onde se manifestam “contra a ditadura LGBT do STF!”, com o desenho de um homem 

amordaçado por uma faixa com as cores da bandeira LGBT, referindo-se a uma “ditadura LGBT”, 

em que não vão poder exercer a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que se exercida 

plenamente, veda direitos, negligenciando o respeito e igualdade fundamentais em uma sociedade 

democrática. Dessa forma, a apresentação explora como o discurso do movimento integralista em 

sua nova emergência, encontrou na Internet um terreno acolhedor para se disseminar, mostrando-

se perigoso para a manutenção da democracia já tão falha na atual conjuntura. Mas, combater 

discursos de ódio e intolerantes na internet, já se comprovou uma tarefa árdua, após as famosas 

“Fake News”, embebidas de intolerância se mostrarem capazes de eleger candidatos políticos que se 

muniram da sua disseminação pela internet. O combate a esse tipo de discurso, configura uma 

questão urgente a ser resolvida, em que a discussão em espaços exteriores ao acadêmico torna-se 

necessária, pois é lá que se concentra a maior parte dos receptores desprovidos de senso crítico.   

https://www.hbatools.com.br/Trabalho/Visualizar?idTrabalho=1746
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Vozes e silêncios sobre o Caracaço: A disputa política pela memória   
Lívia Esmeralda Vargas González   
 
Entre barulho, murmulhos e silêncios andam e se escondem os sussurros do Caracaço, uma das 

rebeliões populares mais relevantes de finais do século XX na América Latina e a maior da história 

contemporânea venezuelana. Acontecido em 27 e 28 de fevereiro do ano 1989, o seu impacto na 

vida e memória coletivas dos venezuelanos animarão uma disputa narrativa que se expressará tanto 

nas formas dele ser nomeado quanto no seu caráter, ênfase, natureza, implicações e razões. Caracaço, 

Sacudón, 27-F, “el día en que bajaron los cerros”, são alguns dos nomes com os quais tem se 

identificado a explosão que surpreendeu e perturbou a estabilidade social, política e historiográfica 

do regime democrático puntofijista venezuelano. Nesta comunicação, cuja proposta faz parte da 

minha pesquisa doutoral, apresento algumas das narrativas criadas sobre o Caracaço, à luz da sua 

consideração enquanto anomalia, irrupção, espontaneidade ou conspiração, tendo em vista que tais 

narrativas são desenvolvidas não apenas no campo acadêmico e teórico, mas no âmbito da 

propaganda do Estado em aliança com os médios de comunicação.  

 

História, memória e documentário: As inquietudes da memória e do tempo presente em 
“Nostalgia da Luz”, de Patricio Guzmán  
Samuel Torres Bueno 
 
A seguinte pesquisa, fruto dos resultados parciais da nossa dissertação, possui como objetivo geral 

aproximar a análise da narrativa e dos testemunhos contidos no documentário “Nostalgia da Luz” 

(2010), com discussões sobre memória, história do tempo presente e justiça no Chile pós-ditadura 

militar (1973-1990). O seu diretor, o chileno Patricio Guzmán, um dos importantes cineastas latino-

americanos, ao longo da sua extensa filmografia, constantemente revisita marcos fundamentais da 

contemporaneidade do seu país (o período da Unidade Popular, o golpe de Estado de 1973 e a 

posterior ditadura de Pinochet) por meio de uma abordagem memorialística e das suas próprias 

experiências.  Em “Nostalgia da Luz”, o cineasta conduz a narrativa, através da sua própria voz em 

off (ou seja, ouvimos sua voz, mas não o vemos nas cenas), costurando as suas memórias com as de 

outros sujeitos que assim como ele, tiveram suas vidas diretamente afetadas pelo golpe e pelo 

autoritarismo. Ambientado no Atacama, o filme aproxima as atividades de busca pelo passado 

realizada pelo próprio diretor e por três grupos que compartilham o deserto: os astrônomos, os 

arqueólogos e as mulheres que procuram restos de seus familiares desaparecidos durante a ditadura. 

Também almejamos, partindo das indagações realizadas pelo cineasta e pelos seus entrevistados 

nessa obra, compreender parte das “batalhas da memória” em torno do quê e de como se lembrar 

(ou esquecer) desses processos traumáticos; inquirir a elaboração do testemunho realizado por 

Patricio Guzmán em “Nostalgia da Luz”, esmiuçando as estratégias pelas quais essa expressão 

memorialística se torna um elemento fulcral na película. E, por fim, indicar possíveis contribuições 

que a análise apurada da linguagem cinematográfica desse filme oferece para o refinamento dos 

debates sobre os vínculos entre o cinema documental e a história do tempo presente, uma vez que 

em tais campos, há uma considerável abertura e visibilidade para diversas questões relativas às 

demandas por verdade e justiça, provocadas pelas  inquietações da memória dos partícipes de 

eventos que fazem parte de um “passado que não passa” cujas consequências dolorosas ainda não 

cessaram. Por fim, pretendemos argumentar que as reflexões dos testemunhos que “Nostalgia da 
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Luz” nos apresenta, bem como a própria linguagem deste documentário, dimensões instigantes e 

profícuas e que seguramente enriquecem bastante a investigação de um passado sensível. 

 
A tradição como resistência: A luta pela independência de Angola pelo partido Ngwizako  
Bruno Pastre Máximo 
 
A história da luta de independência de Angola possui uma vasta bibliografia, porém, seu foco se 

concentrou nos grupos mais atuantes, com maior número de combatentes e atuação militar, ou seja, 

o Movimento pela Libertação de Angola (MPLA), a União Nacional para Independência Total de 

Angola (UNITA) e a UPA (União das Populações de Angola) /Frente Nacional de Libertação de 

Angola (FNLA). Porém, muitos outros grupos e partidos atuaram na disputa política do país, entre 

eles o nosso objeto de comunicação, o NGWIZANI A KONGO, ou sua contração, NGWIZAKO, 

expressão em kikongo que significa “entendimento dos kongo”. A organização foi fruto direto das 

disputas que remetem ao século XIX. Após a partilha da África, a região do outrora Reino do Kongo 

foi dividida entre três Estados: Angola, República Democrática do Congo e República do Congo. A 

capital Mbanza Kongo, ou seu nome português, São Salvador do Congo, ficou sob jugo colonial 

lusitano. Com a efetiva posse do território, o colonialismo português buscou se utilizar do cargo de 

Rei do Kongo para impor suas políticas, principalmente relacionadas com a obtenção de mão-de-

obra forçada para obras e cobrança de impostos abusivos. Alguns grupos ligados a monarquia não 

aceitaram uma posição submissa por parte dos monarcas, e buscaram diversas formas de agir para 

resistir os ímpetos colonialistas. Com uma atuação considerável na região norte de Angola, o então 

chamado Congo Português, o movimento emergiu das disputas referentes a nomeação de um novo 

Rei do Kongo nos anos 1950. Seu diferencial perante os outros partidos e movimentos 

independentistas era possuir uma pauta política baseada no retorno das organizações políticas 

tradicionais, ou seja, a restauração do Reino do Kongo como resultado da luta de independência. Em 

nossa apresentação, discutiremos o programa político do partido, suas estratégias e debates sobre o 

papel da tradição kongo em um processo de libertação nacional.  

 
 

SESSÃO 5 – EXPERIÊNCIAS POLÍTICAS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 
 
Entre a Pena e o Gênero: O lugar ou 
Gabriel Moura Silva 
 
Ao dizer que da História, muitas das vezes a mulher é excluída, Perrot (2006), umas das mais 

renomadas historiadoras sobre as mulheres, nos oferece muito mais que uma afirmação, mas, 

sobretudo, uma provocação. O silêncio, ofuscamento e distorções sobre o papel feminino na 

historiografia, foi (e ainda é) resultado da ação de dominação do masculino perante o feminino, como 

nos aponta Bourdieu (2005). Nesse sentido, esta proposta de comunicação, busca refletir sobre a 

presença (ou ausência) de mulheres nos grandes círculos intelectuais brasileiros, a partir do final do 

século XX e início do XXI. Para tanto, seguimos as reflexões teóricas de um crescente campo 

historiográfico nas últimas décadas e que se encontra no entrecruzamento do político e do cultural: 

a História dos Intelectuais e/ou a História Intelectual.  Sirinelli (1996) destaca que o campo 

intelectual é constituído em torno de três princípios básicos: itinerário (trajetória); geração e 

sociabilidade. Dessa forma, optamos por buscar compreender a atuação feminina em algumas 

instituições brasileiras que, de alguma forma, representaram importantes centros de sociabilidade e 
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intelectualidade: A Academia Brasileira de Letra (ABL), o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a 

Associação Brasileira de Escritores (ABE). Por conseguinte, nossos apontamentos partiram de 

reflexões sobre a trajetória e geração de alguns nomes dentro destas agremiações. A princípio, 

podemos destacar que a ABL nos apresenta um hiato de 80 anos desde sua fundação, em 1897, e a 

admissão da primeira mulher para ocupar uma de suas imortais cadeiras, sendo Rachel de Queiroz 

em 1977. No entanto, durante essa lacuna temporal, observamos o veto a algumas mulheres que 

buscaram ingressar na instituição. Já o PCB, embora tenha aberto suas portas para as mulheres quase 

simultaneamente a sua fundação em 1922, também nos apresentam algumas situações particulares, 

principalmente em relação à “sombra” masculina que sempre acompanhou as mulheres dentro do 

Partido, na maioria das vezes, estes sendo seus esposos e que, de certa forma, ofuscou a memória 

feminina. Por fim, a ABE, fundada em 1943, sempre teve entre seus associados os homens e 

mulheres de letras do Brasil. A instituição, apresentava em seus manifestos todas as características 

de um espaço “intelectual”, as luzes de Sirinelli (1996). Para se associar, além de produção cultural, 

o indivíduo também deveria ter algum engajamento político, acompanhado é claro, de lutas e causas 

sociais, sendo inclusive considerada uma extensão do PCB e afastando aqueles que de acordo com 

o pecebistas viviam em suas “torres de marfim”. Em suma, o intuito é demonstrar o ponto de vista 

social em relação ao feminino de três núcleos de sociabilidade e intelectualidade distintos, destacando 

a atuação destas mulheres e suas lutas em relação ao poder patriarcal e misógino da época. 

 
Violência de gênero: Desqualificação do crime passional pela ótica do feminicídio no caso 
Eloá Pimentel 
Laura Mendes Matos 
 
Pretende-se nesse artigo abordar a violência de gênero com intuito de levantar discussões 

relacionadas ao chamado crime passional, examinando-se a desqualificação desse delito pela ótica do 

crime de feminícidio, prática que se constitui no assassinato de mulheres motivado por razões de 

gênero. O caso Eloá Pimentel foi utilizado para esse intento, ressaltando pontos que são tratados no 

documentário “Quem matou Eloá?”, que trata do problema da legitimação da violência de gênero 

na sociedade brasileira resultando no assassinato de mulheres, observando as relações entre 

patriarcado e legitimação do feminicídio, bem como as relações entre a construção da vítima, do 

agressor e a naturalização do crime. Compreende-se como passional aquele crime cometido pelo 

agente, quando este se encontra sobre a influência de forte emoção, como a ira, por exemplo, 

contudo os crimes passionais, de fato, nunca figuraram em nenhum dos códigos brasileiros de forma 

explícita. Por isso, esse trabalho utiliza o termo desqualificação, já que na seara jurídica essa 

nomenclatura é usada quando o juiz entende que o crime acusado, na realidade, trata-se de um outro 

delito. Assim, o intuito de utilizar-se a “desqualificação” é demonstrar, a partir das discussões 

elencadas, que o crime cometido contra Eloá não foi o passionalismo, e sim feminicídio, já que a 

jovem foi assassinada pelo ex-namorado; e a escolha desse documentário, produzido em 2015, de 

um crime ocorrido em 2008, reflete a necessidade da análise sobre a postura da imprensa e sociedade 

ao abordar esses casos, a crítica trazida pela  Lívia Perez, diretora do curta, ao apresentar um estudo 

categórico sobre o caso Eloá. Seus desdobramentos sobre a espetacularização da violência e a 

abordagem da mídia televisiva nesses casos, é justamente, observar que pela televisão é possível saber 

mais do Lindemberg(autor do crime) do que da Eloá, essa parece não existir ou ser uma decorrência 

dele, assim as agressões cometidas são ignoradas, não é usada a palavra sequestrador para se referir 

a ele. Durante boa parte das reportagens, ele é mostrado como o “menino bom”, que ficou abalado 

com o término do relacionamento e tomou uma decisão passional, levando o telespectador a se 

questionar se a jovem não teria feito algo para desestabilizá-lo, já que “ele é tão apaixonado” e chegou 
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a tomar esse tipo de atitude. Tratar casos assim como “passionais” é inviabilizar a violência contra 

as mulheres, ao romantizar e naturalizar os esses crimes, perpetuando as relações entre amor e dor, 

reforçando e legitimando tais condutas violentas, como derivadas da passionalidade do sujeito. Por 

isso, fomentar discussões sobre violência de gênero e feminicídio mostrou-se essencial; isso leva a 

conclusão que a criação de leis não é resolutivo em si mesmo para a diminuição e/ou erradicação 

dos crimes, mas que a promoção de discussões e visibilidade do tema pode gerar alguma contribuição 

efetiva. Se faz mister entender o processo de construção e validação de violência contra as mulheres, 

com o intuito de compreender as consequências que essas violações geram em suas vidas.  

 

 O Estatuto do Trabalhador Rural e a reforma agrária no Brasil dos anos 60 
Renan Vinicius Magalhães 
 
Esse trabalho é fruto da tese de doutorado em desenvolvimento na Universidade Federal de Ouro 

Preto, sob orientação do Professor Dr. Jefferson Queler. Durante o período de experiência 

democrática brasileira, entre 1945 e 1964, muito se discutiu sobre a extensão da Legislação 

Trabalhista ao campo. Nesses mesmos anos, os trabalhadores rurais se movimentaram em grandes 

manifestações, reivindicando os direitos trabalhistas que já usufruíam os operários urbanos, além de 

também lutarem pela reforma agrária. Foi nessa ocasião, que os movimentos sociais do campo, antes 

isolados, ganharam abrangência nacional, tendo grande notoriedade as Ligas Camponesas. Como 

reação às demandas do campo, foram discutidos inúmeros projetos de leis sobre a extensão da 

Legislação Trabalhista ao campo. Havia uma percepção corrente de que o latifúndio configurava um 

atraso no desenvolvimento brasileiro, desse modo, a criação de uma legislação social para o meio 

rural, bem como a reforma agrária, eram questões primordiais para se alcançar o almejado 

desenvolvimento brasileiro. Diante disso, em 1960, foi encaminhado por Fernando Ferrari, deputado 

federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do Rio Grande do Sul, o PL1.837 que propunha 

instituir a primeira legislação trabalhista para o meio rural, o Estatuto do Trabalhador Rural. Sendo 

assim, a proposta desse trabalho é analisar a primeira versão do Estatuto enviada por Ferrari à 

Câmara dos Deputados e perceber duas importantes funções do Estatuto na Câmara, além da sua 

explicita proposta de criar uma legislação trabalhista ao campo. Primeiramente, defendemos que os 

discursos que se deram em torno do PL serviram como plataforma para denunciar a situação de 

pauperismo que vivia o trabalhador rural brasileiro, desse modo, chamar a atenção para a necessidade 

de amparo ao campesinato através do PL1.837. Em segundo lugar, acreditamos que o Estatuto não 

tinha um fim em si próprio, antes ele foi concebido como um meio para se atingir a reforma agrária, 

uma forma mais suave de se colocar em debate algo tão complexo. Em síntese, acreditamos que o 

Estatuto do Trabalhador Rural foi uma importante conquista dos rurícolas brasileiros, que serviu 

para expor e discutir a situação de desamparo do camponês ao mesmo tempo em que se colocou 

enquanto o primeiro passo para uma reforma agrária brasileira. Como se sabe, o Estatuto foi 

aprovado em 1963, e na plataforma de suas discussões, a Reforma Agrária apareceu como 

possibilidade real por meio das reformas de base no governo Jango, que foi interrompido pelo golpe 

de 1964 e a instalação da Ditadura Militar brasileira, que posteriormente também iria extinguir o 

Estatuto do Trabalhador Rural. 

 
A produção orgânica no Rio de Janeiro do século XX: Estudo de caso do sítio São Cosme e 
Damião 
Paula Fortini Moreira 
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Este trabalho é parte de uma pesquisa de monografia no campo da História Ambiental orientado 

pelo Prof. Dr. José Augusto Pádua, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa será 

analisada a história da produção e consumo de orgânicos no Rio de Janeiro a partir da insatisfação 

de um grupo de pessoas com o consumo de insumos agrícolas advindo da chamada agricultura 

convencional, que seria aquela realizada nos padrões da Revolução Verde. Parte da pesquisa se dá, 

por meio da História Oral, do estudo de caso do Sítio São Cosme e Damião, que produz e 

comercializa alimentos orgânicos na cidade de Petrópolis e no Rio de janeiro.    Nos fins da década 

de 1970, um grupo de pessoas com ideologias naturalistas se reúnem por um sentimento comum: a 

insatisfação de uma política nacional, que intensificou o uso de agroquímicos presentes na produção 

dos alimentos. Diante disso, decidiram unir forças e mobilizaram a produção de alimentos orgânicos 

na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, visando propiciar um consumo mais natural e 

sustentável à população da cidade.      Na década seguinte, uma rede de consumidores orgânicos se 

formou fortalecendo o comércio alternativo do Rio de janeiro, em consonância com a composição 

de produtores orgânicos.  A partir de 1994 criou-se a primeira feira orgânica como fruto dessa 

mobilização em prol da agricultura alternativa. A feira surge após muita luta e resistência à agricultura 

convencional e permanece por muito tempo funcionando à margem do sistema estabelecido, como 

forma de incitar a conscientização de um consumo sem agrotóxico e de alternativa ao consumidor 

que se opõe à hegemonia da produção de uma agricultura convencionada ou que opta por uma 

alimentação de melhor qualidade. O Sítio São Cosme e Damião é um exemplo de produtor de 

orgânicos que comercializa nas feiras do Rio de Janeiro e Petrópolis e representa muito bem a 

resistência à cultura agroquímica e seus efeitos, bem como a importância da segurança 

alimentar.     A pesquisa está sendo desenvolvida a partir de leituras bibliográficas, jornais publicados 

no período, atas da associação de produtores e entrevistas com os idealizadores das feiras orgânicas 

e o produtor rural do Sítio São Cosme e Damião. Até o momento observou-se como resultado a 

importância da produção e conscientização do consumo de legumes, hortaliças e frutas orgânicas, e 

como essa rede em expansão se enquadra como resistência à hegemonia alimentar dos agrossistemas, 

que funcionam nos moldes da agricultura convencional, no qual trazem tantos malefícios para a 

saúde e para o meio ambiente 

 

Geografia histórica do trabalho: Uma reflexão histórica da categoria do trabalho na 
Geografia 
Nagib Aouar Claudino 
 
O presente estudo evidencia a centralidade histórica da categoria “trabalho” na Geografia, enquanto 

ciência. Para tanto, apresentou-se o contexto da trajetória histórica da Geografia até a denominada 

Geografia do Trabalho, além de uma reflexão sobre diferentes abordagens teóricas acerca do 

conceito de classe trabalhadora, objetivando-se compreender as complexidades e transformações 

ocorridas no mundo do trabalho e seus rebatimentos espaciais. Para compreensão da realidade 

concreta do mundo do trabalho contemporâneo, realizou-se também uma breve reflexão histórico-

geográfica acerca do processo de reestruturação produtiva no Brasil e seus desdobramentos sobre a 

formação de uma nova classe trabalhadora. Este trabalho se baseia na teoria marxista, que apresenta 

o trabalho enquanto condição ontológica humana. Para desenvolvimento da temática proposta, foi 

utilizado o método histórico, com base em pesquisas bibliográficas acerca do tema, presentes em 

livros, artigos e teses, o que resultou na produção deste texto, que traz uma análise histórico-crítica 

sobre a categoria do trabalho na Geografia e sua materialização socioespacial. 
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To live and die in L.A: A construção da cidade de Los Angeles a partir do rap de Tupac 
Shakur 
Gustavo Martins Mota 
 
Com o presente trabalho que é um recorte do nosso trabalho de dissertação ainda em curso, 

buscamos traçar um panorama a respeito da construção da cidade de Los Angeles nos anos 1990, 

com a finalidade de compreender como os espaços da cidade são vivenciados pelas populações afro-

americanas e latinas. Para tal, buscamos entender a partir da música To Live and Die in 

LA do rapper estadunidense Tupac Shakur, que fora escrita em 1996 e lançada oficialmente em 1997. 

Nosso trabalho parte da hipótese que, segundo o historiador estadunidense Mike Davis, Los Angeles 

após os anos 1980 vem sofrendo com um profundo processo de transformação de caráter neoliberal, 

e esse processo é responsável por mudanças na cidade que visam em última instância afastar as 

minorias étnico-raciais do que seria a cidade de Los Angeles, tal qual idealizada por seu grupo 

hegemônico. Nesse sentido, observamos a tentativa de construção de uma memória sobre como 

essa cidade que favorece seus grupos hegemônicos, em especial, as populações mais favorecidas de 

Los Angeles, num ideário que vê a cidade como um berço do progresso e sucesso econômico, 

excluindo todos aqueles que não se enquadram nesse perfil. Contudo, o cantor Tupac Shakur tenta 

mudar essa imagem de Los Angeles, inserindo em seu discurso sua visão do cotidiano a respeito da 

cidade. Em To live and Die in LA, faixa do álbum Don Killuminati: A 7 day Theory, Tupac apresenta Los 

Angeles com o lugar também de afro-americanos e latinos e, mesmo com os constantes ataques do 

Estado com suas violências (tanto jurídica quanto policial), essa população pertence a cidade tanto 

quanto qualquer outro grupo mais favorecido. As reflexões realizadas por esses trabalhos baseiam-

se fundamentalmente nos textos da professora Trícia Rose, professora da Brown University e 

especialista em estudos sobre o Hip-hop; do sociólogo francês Loïc Wacquant, professor pela 

Universidade da Califórnia em Berkeley, especialista em dominação étnico-racial e marginalidade 

urbana; além do já citado Mike Davis, historiador e professor pela Universidade da Califórnia em 

Los Angeles focado em relações urbanas e de trabalho nos Estados Unidos. 

 

 

SESSÃO 6 – HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA 

 
 
Capoeira Ancestral, uma práxis afro-brasileira 
Leandro Ribeiro Palhares 
 
A capoeiragem1 pode ser uma das principais experiências históricas afro-brasileiras. A Capoeira 

Ancestral, aquela que emergiu2, aproximadamente, na temporalidade entre 1850 a 1920, se 

fundamenta em um processo coletivo, ético, consciente, de resistência, cuja gênese se baseou em 

preceitos ancestrais de matriz africana. Ela apresenta, até os dias de hoje, um caráter decolonial e 

sem fins capitalistas/ mercadológicos. Os fundamentos da Capoeira Ancestral se constituíram a 

partir de saberes africanos, predominantemente aqueles do norte do continente – região do Delta 

 
1 Tudo referente à vida de Capoeira: fundamentos, rituais, comportamentos e vivências. 
2 Emergir no sentido histórico-cultural de se constituir por meio de uma organização não linear, complexa, dialética, 
disrruptiva e baseada em relações, vínculos e propósitos. 
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do Rio Níger: um modo de pensar e agir no mundo diferente dos valores eurocentrados/ocidentais. 

A Bahia foi um local especial para a Capoeira, devido à diversidade de grupos étnicos que ali 

desembarcaram e se sincretizaram, em especial na segunda metade do Século XIX, com a chegada 

dos Nagôs (sudaneses, que falavam Yorubá e tinham influência islâmica). Seus ritos de guerra, de 

festejos e religiosos apresentavam um fazer comum, um eixo norteador: a condução do corpo, 

permeado pela música e pelo canto. A comunicação sempre se fez presente pelo som (tambores, 

palmas, corpos, vozes): a corpo-oralidade como método de manutenção e preservação das 

identidades étnicas, dos valores e saberes ancestrais. O Recôncavo Baiano foi, e ainda pode ser 

considerado, o berço da capoeiragem ‘dos antigus’, agregando os fundamentos codificados no 

berimbau (instrumento de sustentação desse patrimônio) e nas músicas de domínio 

público3 (metáforas da vida cotidiana – pessoal e de trabalho), que cumprem função de mediação 

dos conflitos e educação dos corpos, caracterizadas por diferenças temporais e regionais (noção de 

linhagens). Esta organização/sistematização orientadora e educativa, portanto, provida de intelecto, 

não é algo exclusivo da Capoeira Ancestral. O Candomblé, os Sambas de Roda e o Batuque4 também 

se desenvolveram segundo a mesma episteme africana, uma relação de propósitos/pertinências que 

constituem os fundamentos. No candomblé, por exemplo, determinados cantos são para toques 

específicos nos atabaques, que se complementam/dialogam formando uma bateria para um Orixá 

específico. Além disso, os processos são conduzidos por três tambores: cada qual com seus 

toques/ritmos individuais e suas funções; e cada formação dos três instrumentos representa uma 

codificação diferenciada para aquele ritual. Na Capoeira Ancestral, cada toque de berimbau tem 

função, cada toque de Capoeira (formação de bateria, com dois ou três berimbaus) codifica um saber 

(intencionalidade) corporal que precisa ser decifrado; o capoeirista tinha de aprender a ler carta de 

ABC. Resgatar a Capoeira Ancestral neste I Seminário Nacional do FHist 2019 torna-se um passo 

importante na recuperação e reparação das memórias e fundamentos ancestrais da Capoeira, 

resistindo por décadas ao silenciamento e invisibilização econômico, mercadológico e midiático, 

porém, ainda hoje, vivos na práxis. 

 
Rastros de memória e ancestralidade em práticas artísticas: estudo de caso sobre aspectos 
da miscigenação na cidade de Medina-MG, (Vale do Jequitinhonha)  
Talita Rocha da Silva 
 
O presente artigo busca discutir sobre como a prática artística pode auxiliar no direito à memória. 

Considerando o contexto de memória e suas relações com o processo de apagamento das narrativas 

das populações de origens afro-ameríndias, ocorridos na sociedade brasileira por meio da 

miscigenação racial. O texto busca através da análise de um estudo de caso na cidade de Medina-

MG, na região do Vale do Jequitinhonha, refletir como a memória oral pode ser efetiva para uma 

produção visual e vice-versa.  

 

Sob o acidente da cor: Personalidades negras na obra Anno Biographico Brazileiro e o 
desenvolvimento da historiografia brasileira no século XIX 
Douglas de Araújo Bernardes 
 

Este trabalho é fruto de um projeto acadêmico, contemplado pelo programa Pró-Ativa da Pró-

Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em apoio à disciplina 

 
3 As músicas com propósitos ancestrais são de ‘autoria’ coletiva, não tem dono, marca ou patente; não foram compostas 
para venda, mas para cumprir um propósito social. 
4 Luta corporal ritmada, muito violenta, praticada no Recôncavo da Bahia; já extinta. 
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História da Historiografia Brasileira, do Departamento de História da UFOP. As atividades 

desenvolvidas partem das observações de estudantes da disciplina acerca da ausência de intelectuais 

– que, por causa do recorte temporal, serão considerados como “letrados” – negros no processo de 

escrita da história do Brasil, que se desencadeou no século XIX, sobretudo a partir da criação do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838. Com o desenvolvimento da História enquanto 

campo disciplinar científico, diversos letrados oitocentistas escreveram grandes obras acerca da 

história do Brasil, orientados pelos ideais de identidade e unidade nacionais (nacionalismo) do século, 

que caracterizariam a nação brasileira. Nesse movimento, delimitações teóricas e metodológicas 

foram conferidas ao campo da História. Entretanto, há nessas novas delineações, o apagamento e a 

omissão de produções epistemológicas feitas por pessoas que, mesmo compartilhando da cultura 

científica ocidentalizada, ainda carregavam as marcas do passado: a cor e as características 

estereotipadas. Nesse sentido, nos dedicamos à pesquisa de letrados negros no século XIX, a partir 

de uma das principais obras biográficas do período, o Anno Biographico Brazileiro de Joaquim Manoel 

de Macedo, que apresenta diversas personalidades brasileiras que contribuíram ao triunfo da nação 

ainda em formação. A busca pelos letrados segue a identificação de algumas categorias no texto da 

obra que tratam das características fenotípicas, status social e outras informações que suscitam a 

relação com a raça (Ex.: negro, cabra, cativo, forro etc.). Ao desenvolvimento do projeto foram 

integradas diversas leituras sobre temas relativos à discussão, como racismo, epistemicídio e 

abordagens de(s)coloniais para compor as reflexões sobre os resultados obtidos. As informações 

coletadas foram lançadas em uma base de dados. Futuramente, serão disponibilizadas aos estudantes 

e ao professor da disciplina, no intuito de utilizar as informações para fins pedagógicos e integrar à 

bibliografia referências de letrados negros que se relacionam com o campo da História e de sua 

produção. Pretende-se, com isso, provocar novas reflexões e interpretações, a partir do recorte de 

raça, sobre a construção de uma história do Brasil, com o objetivo de descolonizar as teorias 

cristalizadas sobre a nossa história e as formas de sua escrita que foram estabelecidas por uma elite 

letrada branca. 

 

 
História do ensino de Capoeira no Brasil oitocentista 
Amauri Mendes Pereira 
Ana Carolina Lacorte Lima 
 

A pesquisa de mestrado em andamento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisa as 

estratégias pedagógicas para o ensino da capoeira no Brasil oitocentista. A capoeira que conhecemos 

hoje sofreu diversas mudanças ao longo de sua história. A compreensão sobre as formas de se ensinar 

a capoeira para as crianças nos possibilita analisar uma série de hipóteses sobre a sua entrada tardia 

no espaço escolar. Além do entrave que hoje intitulamos de racismo cultural, a sua construção foi 

atrelada às questões políticas no período imperial. Vista sob a égide da malandragem e da baderna, 

os capoeiras, como eram chamados, tinham “fidelidade” à monarquia e faziam arruaças contra a 

república que se tentava instaurar. Os capoeiras desenvolveram suas próprias formas de transmitir o 

que julgavam necessário para a aprendizagem de crianças e jovens dentro das práticas da capoeira. 

A pesquisa em andamento tem viés bibliográfico e qualitativo e focaliza a relação ensino-

aprendizagem no período de 1850 a 1890. O recorte começa a ser analisado a partir da contribuição 

de Carlos Eugênio Líbano Soares para a história da capoeira. O mesmo nos traz os primeiros 

registros policiais que envolvem a prática da capoeiragem no Brasil oitocentista, e finalizamos com 

o ano do ato adicional de 1890, ou a “lei da vadiagem”, que criminalizou a prática da capoeira e de 
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outras expressões afro-brasileiras, tendo impacto maior na cidade do Rio de Janeiro, capital do 

império. A partir das leituras do referido autor, junto à Plácido de Abreu e ao pesquisador e mestre 

de capoeira Nestor Capoeira, analisamos as estratégias pedagógicas de ensino no recorte citado. 

Temos como resultado parcial uma compreensão de que o lugar social da capoeira nesses contextos 

dialogava com as estratégias encontradas, como uso de navalhas, lenços ou porretes. O ensino era 

ministrado inicialmente a partir da observação, pois havia uma idade mínima para que o jovem 

iniciasse o aprendizado da luta. A aprendizagem a partir da experiência focalizada na sustentação da 

dor também foi um dado encontrado nas fontes citadas. 

 
As iniciativas públicas e privadas que reduzem os homicídios de adolescentes e jovens 
negras e negros em territórios violentos de Minas Gerias 
Juliano Gonçalves Pereira 
Samara da Silva Marques 
 
O Brasil é um país continental, onde ocorre o maior número absoluto de homicídios do mundo. 

Nossa história é marcada por sermos o país que mais importou mão de obra escravizada e o último 

a abolir a escravidão. Em termos percentuais, somos a segunda maior nação negra do mundo, 

ficando atrás apenas da Nigéria. Tais referências nos indaga questionar o que jovens negras e negros 

tem feito para chegarem a vida adulta, e quais iniciativas públicas e privadas reduzem os homicídios 

deste segmento em territórios violentos de municípios de Minas Gerais? O presente resumo é parte 

da pesquisa de doutorado em Educação da FAE/UFMG e busca instigar os efeitos da violência 

urbana (homicida) na qualidade da educação, afetando sobretudo o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica/IDEB nos territórios reconhecidos como mais violentos de três municípios: Belo 

Horizonte, Governador Valadares e Diamantina - Minas Gerais. Os três municípios foram 

escolhidos por serem de grande, médio e pequeno porte. Não pretendemos fazer comparações entre 

eles, sim buscar padrões de comportamento da violência diante da dinâmica demográfica destes 

municípios. Levantamos questões que norteiam os caminhos investigativos e orientam o olhar para 

as ações de cuidado e proteção, que historicamente tem garantido com que jovens negros e negras 

cheguem a fase adulta, mesmo sendo este contingente desprovido da proteção do estado para 

assegurar o ajuste das desigualdades herdadas do sistema escravocrata brasileiro. Ainda hoje, a 

população negra é sub-representada nos territórios desprovidos de políticas públicas e com altos 

índices de violência, sendo os sujeitos homens, jovens e pobres os alvos preferenciais da violência 

homicida. A pesquisa desenvolvida até aqui, usa como suportes as impressões alcançadas, as 

investigações já realizadas e as experiências deste pesquisador sobre o tema. Neste sentido, a 

proposta metodologia desenvolvida e a escolha dos referenciais teóricos dialogam diretamente com 

a minha trajetória de vida. Busco aqui, apresentar o processo de uma pesquisa em andamento e os 

indícios de ações coletivas e pessoais existentes em territórios violentos que tem garantido a 

adolescentes e jovens negras e negros experiências de bem viver e resiliência. 

 
Capoeiragem das mulheres 
Thamara Ferreira Fonseca 
Keila Auxiliadora Carvalho 
 
O trabalho em questão analisa a presença e contribuição das mulheres na Capoeiragem pela 

perspectiva historiográfica, evidenciando uma prática que, embora tenha sido praticada 

majoritariamente por homens ao longo de séculos, contou com a presença de mulheres, que também 

praticavam, a despeito de sua marginalização. Sendo assim, procuramos compreender as formas de 
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atuação a fim de trazer à tona ações dessas capoeiristas que caíram no esquecimento. As memórias 

desses sujeitos, vem sendo exploradas recentemente, contribuindo para romper com o silenciamento 

sobre as mulheres na Capoeira, sobretudo, a partir da atual geração de praticantes. Analisamos a 

prática da Capoeira/Capoeiragem por mulheres, por se tratar de uma luta historicamente praticada 

majoritariamente por homens; assim, é possível perceber resistência a presença feminina neste meio 

e as diferentes formas de esquecimento que subjugaram suas ações na luta. Logo, ao longo da 

constituição da capoeira se têm poucas referências sobre as contribuições e participações femininas, 

apenas na década de 1970 que se iniciou uma maior inserção das mulheres nos grupos de capoeira, 

se vinculando mais aos treinos do que nas funções auxiliares (organização e limpeza). Porém, ainda 

é clara a diferença qualitativa (títulos e graduações) e quantitativa entre homens e mulheres no cenário 

capoeirístico atual, devido à prevalência de uma cultura misógina e preceitos sexistas internos e 

externos à luta. Para compreender esse processo recente de inserção das mulheres na capoeira numa 

perspectiva de ocupação dos espaços, suas rupturas e continuidades, a metodologia de História Oral 

foi empregada através de entrevistas com praticantes de diferentes gerações e vertentes da luta, como 

forma de acessar a memória coletiva deste grupo e identificar as referências femininas (ou a falta 

delas) que influenciam e fazem parte do imaginário da atual geração de praticantes. A partir disso, 

este trabalho visa contemplar a participação das mulheres na capoeira, em seu aspecto histórico, por 

meio da divulgação de registros sobre a capoeiragem feita pelas mulheres ao longo dos últimos 

séculos, como cantigas de roda, notícias de jornais e fichas policiais que retratavam o comportamento 

de mulheres como: Salomé, Jerônima e Angélica Endiabrada. A primeira era conhecida por participar 

de rodas de capoeira na Bahia na década de 1920, “cantava no samba e jogava capoeira” falava Mestre 

Atenildo; a segunda foi uma escravizada da cidade de Belém do Pará, onde teria sido presa por 

transgressão da ordem pública por fazer usos da capoeiragem em 1876, e a última, ao resistir uma 

prisão atacou os guardas que tiveram muita dificuldade para contê-la, após ser acusada de 

desobedecer a moral pública. Reconhecendo que a prática, embora predominantemente masculina, 

contou com a presença de mulheres que resistiram a esse padrão, buscando apresentar a paridade 

entre os gêneros quanto a contribuição e importância na construção dessa luta. 

 
Memória da escravidão: A criação do NUPEDE e da associação pela Memória e Cultura 
Negra em Diamantina 
Maria do Carmo Andrade Gomes 
Adna Candido de Paula 
 
Esta comunicação tem por objetivo dar publicidade e propor o debate sobre duas ações afirmativas 

em curso na cidade de Diamantina, quais sejam: (i) a constituição do NUPEDE – Núcleo de 

Pesquisa, Ensino, Extensão e Divulgação sobre a Escravidão, da UFVJM; (ii) a criação da Associação 

pelas Memórias e Culturas Negras de Diamantina. As duas ações têm por finalidade: (i) reconhecer 

o valor da memória e da cultura negra em Diamantina e seu entorno, ontem e hoje; (ii) propor a 

revisão do dossiê de tombamento da cidade de Diamantina como Patrimônio Cultural da 

Humanidade, reconhecendo a presença negra no universo dos bens culturais materiais e imateriais; 

(iii) inserir a cidade de Diamantina no projeto “Rota da Escravidão” organizado e divulgado pela 

UNESCO. A partir deste escopo comum, as duas iniciativas atuam em vertentes articuladas e 

complementares. Enquanto o NUPEDE reúne um grupo interinstitucional e multidisciplinar de 

pesquisadores que desenvolvem estudos, em diferentes âmbitos, ligados direta e indiretamente aos 

processos históricos de escravidão; a criação da associação é uma iniciativa que mobiliza diversos 

atores sociais (civis, públicos e organizações sociais) compromissados com o reconhecimento e a 

valorização da cultura negra em Diamantina e seu entorno. A duas ações foram inspiradas no Projeto 
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da UNESCO da “Rota da Escravidão” e na criação da "Fondation pour la mémoire de 

l'esclavage", pelo governo francês, em abril de 2018.  

 
Rompendo silêncios históricos: Juventude negra feminina em foco 
Samara da Silva Marques 
Juliano Gonçalves Pereira 
 
Este artigo tem como objetivo central refletir sobre a categoria Juventude Negra Feminina no Brasil, 

neste século XXI, dentro das políticas públicas destinadas a jovens. Partindo dos estudos 

desenvolvidos por Mulheres Negras no Brasil e no mundo, buscaremos refletir como esta categoria 

tem sido representada nas discussões sobre juventudes e como os silenciamentos provocados pela 

colonialidade, induzem a cultura machista e racista que afeta a forma como socialmente vemos e 

sentimos este contingente populacional e construímos ações políticas, que buscam reverter os 

principais problemas que acometem este segmento como a violência. As Mulheres Negras têm 

identificado que, juntamente com o racismo, outras ideologias incidem sobre suas vidas, 

prejudicando o exercício de seus direitos de cidadania e o alcance de políticas públicas, tais como o 

sexismo e a lesbofobia, sendo necessário para isso compreender a ideia de interseccionalidade, 

enquanto uma ferramenta importante para analisar as experiências, práticas e discursos de gênero, 

raça e classe de mulheres negras jovens dentro do movimento de juventude. Esta 

abordagem  permite aprofundar as reflexões sobre a categoria analítica juventudes, gerando outros 

pontos de vistas que ampliam os olhares sobre as relações étnico-raciais e de gênero no Brasil, e 

ainda problematiza da definição universal do que vem sendo nomeado como Juventude Negra, 

geralmente classificada, a partir de um modelo biótipo padrão e universalista de jovem negro do 

gênero masculino, modelo no qual as políticas públicas e seus operadores recrutam na elaboração 

das estratégias de ação. Este é o início de uma provocação à necessidade de examinar, de se examinar 

e considerar este segmento juvenil como sujeito político herdeiro de histórias, lutas e resistências 

originadas pelas Mulheres Negras contra as formas de discriminação e desigualdades que têm 

impactado nas suas condições de vida e status, e deste modo, considerar que estas performances são 

importantes e essenciais para as análises e estudos sobre as juventudes brasileira, bem como, para as 

relações étnico-raciais e de gênero, e que, portanto, é crucial considerar este segmento da juventude, 

suas necessidades e demandas na elaboração de políticas públicas no Brasil. A Juventude Negra 

Feminina continua sendo silenciada no acesso às políticas públicas, mesmo quando se estrutura 

políticas focadas à juventude negra, uma realidade que evidencia a importância de se perceber este 

grupo sob os vários eixos de subordinação que o envolve. A política pública é um veículo importante 

para a garantia de acesso aos direitos no Brasil, mas é importante ressaltar que é uma ferramenta que 

carrega e reproduz ideologias. Este instrumento de garantia de acesso aos direitos ainda requer 

melhorias, exigindo outras e mais amplas reflexões que problematizem a visão universal que esta tem 

e reproduz dos sujeitos centrais de suas ações. 
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SESSÃO 7 – MÍDIAS, EDUCAÇÃO E A PRODUÇÃO PÚBLICA DO 
CONHECIMENTO HISTÓRICO 

 
História pública e práticas para uma educação antirracista: Representações indígenas- 
Diálogos entre filmes e livros didáticos à luz da lei 11.645/08 
Rodrigo de Almeida Ferreira 
 
O trabalho decorre das atividades articuladas do grupo de pesquisa e extensão “Práticas para a 

educação antirracista: representações do negro e indígenas no audiovisual e nos livros didáticos de 

História”5, desenvolvidas na linha de pesquisa História Pública e Educação do Laboratório de Ensino 

de História da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (LEH-UFF). A pesquisa 

objetiva identificar como as produções fílmicas são mobilizadas por livros didáticos quanto às 

temáticas das populações negras e indígenas. Desenvolvido desde 2018, esta comunicação enfatiza 

as representações dos povos indígenas, considerando coleções de livros didáticos avaliadas pelo 

Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) e publicados entre 2001 e 2018, balizados 

pela Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB/96) e a aprovação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Além das reflexões relativas ao livro didático – produção, circulação, uso na 

prática docente –, e as representações indígenas (Alain Chopin (2004), Sônia Miranda (2004), Mauro 

César Coelho (2009), Maria Perpétua Domingues (2016)), compõe a base teórico-metodológica da 

investigação análises sobre o cinema e a história e os significados relacionados ao imaginário social 

(B. Baczko, 1995). Na ampla bibliografia sobre cinema-história, destaca-se no projeto Robert 

Rosenstone (2010), Eduardo Morettin (2013), Marcos Napolitano (2008); enquanto a perspectiva do 

cinema no ensino: Rosália Duarte (2009), Adriana Fresquet (2017), além de trabalhos de minha 

autoria na interface da história pública e ensino (Ferreira, 2014; 2018). O embasamento teórico-

conceitual é articulado na perspectiva de uma educação antirracista e decolonial. Nesse sentido, os 

filmes identificados nos livros didáticos são contrapostos às produções que trazem os povos 

indígenas e suas representações como protagonistas e/ou produtores, como o projeto "Vídeo nas 

Aldeias" e os filmes "Martírio" (dir. Vicent Carelli, 2016); "Ailton Krenak: O sonho da pedra" (dir. 

Marco Altberg, 2017) e "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos" (dir. João Salaviza; Renée Messora, 2018). 

A contraposição é relevante considerando, também, o objetivo da ação extensionista de elaborar e 

aplicar oficinas promotoras do ensino de temáticas da história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas que fortaleçam fluxos de conhecimentos acadêmicos, escolares e significados produzidos 

para além do ofício da pesquisa histórica – no caso, os filmes. Dessa forma, ao estabelecer espaço 

de intercâmbio teórico-prático e viabilizar a problematização das leis 10.639/03 e 11.645/11, 

considera-se a plataforma de observação da História Pública fundamental para entender a 

complexidade do ensino de História e seu importante papel na superação de práticas que reiteram 

visões excludentes e racistas da escrita de uma História colonizadora, para outras bases voltadas à 

educação para valores democráticos, de alteridade e de liberdade, articuladas a práticas educacionais 

antirracistas, de modo a favorecer novas ações educativas em História. 

 

 
5 O projeto de Pesquisa e Extensão é coordenado por mim e pela professora Drª Patrícia Teixeira de Sá (UFF), 
respectivamente. A equipe atual, que contribuiu para essa comunicação, conta com a professora Drª Ana Paula Morel 
(UFF), os estudantes bolsistas Natasha Rosa, Andressa Sveiter, Nathália Silvério da Cunha e Leonardo Chagas Rabêlo; 
como voluntários Nélson Ricardo Gomes da Costa e Elizabeth Lucas.  
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Cine Distrito: Experiências em Mendanha, Minas Gerais 
Allan Ferreira Cabral 
Thaisa Dayanne Almeida Macedo 
 

Este trabalho visa apresentar o Projeto de extensão denominado: “Cinema nos Distritos: oficina e 

produção audiovisual sobre o patrimônio cultural” coordenado pela profª Drª Vitória Azevedo da Fonseca 

(UFVJM). O referido projeto conta com a participação dos discentes do curso de Licenciatura em 

História da Universidade Federal do Vales do Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM, a partir da realização 

de oficinas de produção audiovisual com alunos do ensino fundamental matriculados na Escola 

Municipal Professora Ana Célia de Oliveira Souza, no distrito de Mendanha, Diamantina-Minas 

Gerais. Um dos objetivos do projeto é o de desenvolver registros das manifestações culturais do 

distrito supracitado, visando fomentar uma integração entre a Universidade e a Comunidade, 

fundamentada em uma troca de saberes e linguagens. Dessa forma, trata-se da realização de oficinas 

que vão desde a elaboração de roteiros, produção audiovisual e linguagem cinematográfica, 

atividades práticas de registro audiovisual e edição, objetivando o processo de elaboração de 

narrativas audiovisuais sobre o patrimônio cultural local, a partir do ponto de vista dos moradores 

da localidade. Neste sentido, a proposta do projeto é de despertar na comunidade para uma 

sensibilidade voltada para a observação do seu próprio entorno, o enquadrar para narrar e selecionar 

pontos de vista. Pois, acredita-se que ao experimentar o processo de registro audiovisual, a partir de 

uma prática de escuta orientada, das manifestações culturais de Mendanha, os jovens e adultos 

envolvidos no processo poderão conhecer as possibilidades da linguagem cinematográfica, 

compreender alguns de seus mecanismos de convencimento, e, ao mesmo tempo, refletir sobre a 

própria localidade, história e cultura, construindo uma narrativa própria sobre estes e, tornando-se, 

desta maneira, produtor de enunciados e imagens, e não apenas consumidor destes. Destaca-se que 

o projeto se encontra ainda no início, contudo, já é possível observar, a formação de uma gama de 

narrativas. Ao final do projeto, pretende-se, exibir o conteúdo criado (pequenos curta-

documentários) em diversos pontos do município de Diamantina, como uma forma de transmissão 

de saberes e valorização dos bens patrimoniais locais ou/regionais. 

  

O curta-metragem “Em nome da razão”: História e memória e a tentativa do Estado no 
apagamento dos sujeitos no Manicômio de Barbacena 
Maria Fernanda Pimenta Fróis 
 
A construção do conhecimento histórico na atualidade é realizada em diferentes perspectivas, a partir 

de fontes variadas de conhecimento, entre elas as produções veiculadas pela mídia. Nesse sentido, 

esse trabalho centra-se na análise das práticas existentes no Hospital Colônia de Barbacena e a 

violação dos sujeitos a partir dos registros fotográficos datados de 1961 pelo fotógrafo Luiz Alfredo 

e do curta-metragem de produção de Helvecio Ratton intitulado "Em nome da Razão", divulgado no 

ano de 1979 e como tais abordagens representam um ganho para circulação do conhecimento 

histórico nos dias atuais. Cabe ressaltar, que a discussão em torno do resgate da memória dos sujeitos 

que foram enclausurados em Barbacena através das mídias torna-se pertinente na atualidade, visto 

as ameaças frequentes ao retorno dos manicômios e práticas de tratamento primitivas como, por 

exemplo, os eletrochoques. Mesmo com a divulgação do curta e também das fotos, as autoridades e 



                                                            
 

Caderno de Resumos – V Semana de História da UFVJM/1ºSeminário Nacional do fHist                                                        
 

UFVJM, Diamantina, 2019                                                                          página 41 

 

também a população local, pouco fizeram para impedir tais práticas dentro do manicômio, tornando-

se assim, cúmplices de toda uma tentativa do Estado no apagamento das memórias de homens, 

mulheres e até crianças. Através de uma análise do Hospital Colônia de Barbacena, que exibe seus 

pacientes e funcionários em um viés voltado a educação, é necessária e também representa um 

desafio aos educadores, vista as condições sub-humanas a que os pacientes eram submetidos com o 

intuito de manter a ordem da sociedade da época. Já que esse hospital serviria para pacientes com 

algum tipo de doença mental, mas também aos indivíduos que representassem qualquer tipo de 

perigo na visão das autoridades, entre eles alcoólatras, epiléticos, mulheres e criminosos, todos reféns 

de diagnósticos sem o compromisso de ir em busca da solução do problema e sim funcionarem 

como medidas paliativas, a fim de se obter um controle social, sobretudo, que não seguissem os 

padrões impostos pela época.   

 
Revolução Cubana: Uma breve análise da sua representação no filme “Che, O argentino” 
Andreza da Conceição Souza 
Vitória Azevedo da Fonseca 
 
Esta apresentação é resultado de um trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em História), sob 

orientação da profª Drª Vitória Azevedo da Fonseca. Tendo como objeto de pesquisa o filme Che, o 

argentino, buscou-se apresentar o processo da Revolução Cubana a partir da análise da sua narrativa. 

Partindo da descrição de cenas foi possível analisar como a narrativa trouxe elementos que 

possibilitaram uma análise acerca do personagem histórico Ernesto Che Guevara. Neste trabalho, o 

filme Che (Steve Sodenberg, 2008) é considerado como fonte histórica, no entanto, como um filme 

com temática histórica, o foco de análise recai sobre a construção narrativa sobre o processo 

histórico que aborda, no caso, a Revolução Cubana. Assim, considerando as especificidades de um 

filme com temática histórica, esta análise requer elementos diferenciados em relação às análises de 

filmes. Este tipo de temática propõe uma leitura pública sobre o passado. Como proposto por 

Fonseca (2016), a história filmada sempre será uma reflexão mais pessoal do que um trabalho escrito. 

Mas é necessário que o historiador aprenda a lidar com essa linguagem do filme.  Através da análise 

da construção narrativa do filme, da organização e encadeamento das cenas, bem como a escolha 

das situações a serem dramatizadas nesta ficção, buscou-se trazer para este texto uma releitura da 

Revolução Cubana, a partir da perspectiva filmográfica do filme de Steven Soderbergh, buscando 

compreender as interpretações construídas no filme. A análise, assim, está composta pela análise da 

estrutura narrativa e o encadeamento de cenas que compõem as interpretações presentes no filme. 

Optou-se por aliar descrição e análise, considerando que a descrição das cenas é um preâmbulo para 

a análise em si.  

 

Em favor da atuação do historiador como curador de histórias em tempos de internet – um 
manifesto? 
Mayra de Souza Marques 
 
Se desejamos um futuro melhor para a disciplina histórica, assim como para a sociedade em geral, 

precisamos refletir sobre a atuação do historiador na atualidade. A produção historiográfica 

especializou-se de tal forma ao longo do tempo, que muitos historiadores só são lidos por seus pares. 

A escrita acadêmica não é muito convidativa ao leitor que, mesmo muito interessado em História, 

não tem familiaridade com este tipo de vocabulário. Por muito tempo, a historiografia excluiu as 

memórias populares, passadas de geração em geração, seja através de performances ou de forma 

oral. E agora, quando os atores sociais entram em contato com ferramentas que os permitem 
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escrever suas próprias histórias, tememos pela relevância da nossa profissão. É preciso admitir que 

a demanda por história existe, e talvez ela tenha sido suprida por outros meios que não a história 

acadêmica pelo fato da mesma ter se distanciado do público leigo. No entanto, se aceitarmos que 

nosso lugar social é o de combater desigualdades e preconceitos, refutando supostas “histórias” 

produzidas com intenções antidemocráticas, ainda haverá, por muito tempo, trabalho para os 

historiadores. A função social do historiador como curador de histórias foi proposta por Valdei 

Araújo, que defende que a historiografia deveria não apenas produzir história, mas acolher as 

histórias produzidas pelos atores sociais (ARAÚJO, 2017). De acordo com o autor, a disputa e a 

convivência entre a história acadêmica e aquela produzida fora das universidades não é algo inédito, 

já que tais debates ocorrem desde o século XIX. No entanto, o aumento dos livros e filmes de 

temática histórica, assim como a crescente facilidade no acesso à Internet e na produção de conteúdo 

histórico na rede suscita a necessidade do historiador refletir sobre seu ofício.  Hayden White alertou 

para o fato de que ninguém é dono do passado e qualquer pessoa pode escrever uma história. Com 

isso, os historiadores, habituados a lidar com transformações, deveriam ser mais receptivos às 

mudanças em sua ciência e sua arte (WHITE, 2007). Hayden White define o “manifesto” como um 

gênero radical que intenciona trazer soluções para uma crise presente visando o futuro. No posfácio 

do “Manifests for History”, o autor diz que devemos repensar a disciplina histórica nos dias de hoje, 

historicizando o presente e pensando além da distinção “quase escandalosa” entre o historiador 

profissional e o diletante (WHITE, 2007, p. 231). Utilizando-me da categoria de historiador-curador 

elaborada por Araújo (2017), pretendo refletir sobre as possibilidades de atuação para o historiador 

contemporâneo, especialmente em relação ao que é produzido na Internet: mais do que produzir 

histórias, o historiador deve fazer um trabalho de curadoria das histórias produzidas na rede por 

outros atores sociais. Atento-me especialmente aos museus virtuais, como o Museu da Pessoa e o 

Museu da Música de Mariana, para analisar as possibilidades de uma história pública na Internet, 

pensando esta mídia como um potencial espaço de recordação (ASSMANN, 2011).  

  

Jogos poéticos – poesia e crítica social 
Lucia Helena Ramos de Souza 
Maria Mello de Malta 
 
O jogo e a poesia são formas de conhecimento e estão presentes em vários aspectos da vida do ser 

humano. O jogo é brinquedo sério e a poesia permeia a vida, como forma de ser e estar no mundo. 

As experimentações em oficinas do projeto Jogos Poéticos têm confirmado, desde 2012, a 

possibilidade de acessar esses conhecimentos a partir da experiência da aplicação de um método 

baseado em ler, jogar e criar. Ler: para ler o mundo e sua poesia, apropriar-se dos poetas e seus 

tempos históricos, para a construir seu próprio corpoético; jogar: o jogo, o brinquedo lúdico, a 

brincadeira e o desafio; e criar: poemas, artes visuais, performances, ou seja, arte poética. Todas as 

etapas são realizadas de forma individual e coletiva; uma práxis. A experiência da edição realizada 

em 2015 em curso de extensão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, “Jogos poéticos”: poesia 

e crítica social foi o momento mais articulado e aprofundado da oficina, tendo sido capaz de gerar 

um método articulado e academicamente orientado; uma tecnologia social de comunicação e arte, 

por isso foi escolhido como relato de caso desta dissertação. O trabalho conclui com suas 

ressonâncias, principalmente na participação dos participantes das oficinas no movimento de saraus 

e slams de poesia do Rio de Janeiro, a ocupação dos espaços públicos com arte poética, a formação 

de coletivos como o coletivo Balalaica, e outras ações poéticas e artísticas como o Piquenique 

Antropofágico. Assim, a experimentação dos jogos poéticos confirma com a sua trajetória que se a 



                                                            
 

Caderno de Resumos – V Semana de História da UFVJM/1ºSeminário Nacional do fHist                                                        
 

UFVJM, Diamantina, 2019                                                                          página 43 

 

vida é jogo, só é possível reinventá-la, poeticamente. A intenção do projeto Jogos Poéticos é 

descobrir e/ou acordar o poeta dentro de cada um – no sentido dado a poeta que é o que faz, fala 

e/ou lê sensivelmente um poema –, e aperfeiçoá-lo com as experimentações pessoais e coletivas, 

aprofundar suas leituras do mundo, trocar leituras como outras leituras para ampliar esse olhar, para 

ver além dos horizontes possíveis. Além de cartografar os espaços ocupados pela poesia, inventar 

novos espaços, e ocupá-los também poeticamente, ampliando essa geografia a partir do fazer 

poético, e de tanto fazer criar o hábito, uma forma de estar no mundo, diferente da crença 

doutrinante do consumo-mercado-lucro, para ser e estar no mundo, de forma poética. Esse eu que 

sou você, que somos nós. E por isso, tão revolucionário.  

 
Jogos educativos: Adaptação educacional para uma nova geração conectada 
Filipe Lopes de Oliveira 
 
É irrefutável dizer que as novas tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano das 

sociedades, atuando diretamente nas relações comunicativas e sociais dos seres humanos, causando 

um impacto imediato no dia a dia das pessoas. Sendo assim, é possível pensar que ao longo do 

tempo, as características das sociedades irão se adaptar e deverão se moldar em volta e/ou junto à 

estas novas tecnologias. Dentro destas mudanças, é necessário destacar a adaptação do ensino e das 

escolas junto às novas tecnologias. O acesso à informação atualmente é feito de uma forma muito 

rápida e simples e é preciso que o sistema educacional se molde em volta disso – uma vez que a 

maioria dos jovens já está adaptada para essa “nova era da informação” – ou seja, esta geração digital 

está ligada às redes sociais a todo tempo, buscando conhecimentos imediatos que nem sempre são 

filtrados. Dessa forma, é preciso pensar em novas formas de apresentar o ensino dentro da sala de 

aula, já que prender a atenção dos alunos dentro da sala se torna um desafio cada vez maior para os 

professores. Sendo assim, os jogos se tornam uma ótima fonte de saída para o ensino, principalmente 

se for relacionado ao âmbito histórico. Em tempos de comunicações rápidas e imediatas, os jogos 

com temáticas históricas fazem parte da diversão de grande parte dos jovens atuais – mas eles muitas 

vezes não têm consciência disso. Grandes títulos de jogos digitais têm características históricas (e 

historiadores por trás das narrativas), e prendem diretamente a atenção de quem está jogando – ou 

pela qualidade dos jogos atuais ou simplesmente pela curiosidade de se explorar um ambiente 

histórico (e místico, em algumas vezes). Por conta disso, é possível explorar dentro da sala de aula a 

produção de conteúdos relacionados a jogos (não necessariamente digitais); uma vez que jogar é uma 

forma lúdica de se aprender, além de ser um momento de interação entre aluno-professor e de 

construção de experiências comunicativas e intelectuais entre os alunos. A experiência de “jogar” 

pode ser extremamente variada, pois cada jogo pode ter um objetivo específico para o aluno, como 

aguçar a curiosidade e a capacidade da resolução de problemas; desenvolvimento do raciocínio 

rápido do aluno ou simplesmente entender fatos históricos através de uma narrativa linear de um 

jogo – levando sempre em conta a diversão e o interesse dos alunos pelo jogo. Dessa forma, o vigente 

trabalho tem como objetivo analisar e discutir variadas bibliografias relacionadas ao âmbito do 

ensino de História e dos jogos como fonte de aprendizagem, levando em consideração não só os 

jogos digitais, mas também jogos que possam ser utilizados dentro da sala de aula de maneira simples 

e lúdica e que não deixem a desejar no aspecto histórico, trazendo uma adaptação do ensino de 

História para uma nova geração, que está acostumada a prazeres e soluções imediatas de seus 

problemas.  
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Cultura histórica e usos do passado nas narrativas monográficas do curso de história – 
Unimontes/MG 
Rafael Dias de Castro 
 
Esta pesquisa tem o intuito de investigar a cultura histórica e os usos do passado na região norte de 

Minas Gerais, considerando as várias identidades sociais, culturais e formas de se abordar o tempo, 

compreendidas como conteúdo da experiência, medida de orientação e definição de ação/finalidade. 

Na primeira etapa, apresentada nesta comunicação, busca-se o levantamento, catalogação e análise 

dos procedimentos teórico-metódicos da investigação, usos do passado e seus produtos finalizados 

através de uma narrativa científica (a historiografia), vinculados à produção discente do 

Departamento de História da Unimontes/MG. A perspectiva que uma dada sociedade tem de seu 

passado não é resultado exclusivo, nem mesmo predominante, da produção dos historiadores 

acadêmicos, pois esta seria uma das manifestações dos meios e estratégias de memória histórica, 

articulada de forma operante pela consciência histórica e sistematizada de forma prática em sua 

narrativa (assim como em outros espaços: escolas, museus, etc.). Importante ressaltar, contudo, que 

os cursos de Graduação e Pós-graduação (Mestrado) de História da Unimontes são responsáveis em 

grande parte pela formação acadêmica e técnica de muitos profissionais que atuam na região, que se 

dedicam à educação básica e a diversas instituições de pesquisa, guarda e divulgação do passado 

histórico (como os museus, institutos de pesquisa e arquivos históricos). Assim, considera-se 

fundamental iniciar a pesquisa pela análise das fontes e objetos mobilizados, os conceitos e métodos 

aplicados, as articulações entre ensino-pesquisa-extensão, os espaços ocupados, dentre outros 

aspectos, imersos numa trama de relações da cultura histórica (em suas dimensões estética, política, 

cognitiva, moral e religiosa), reveladas aqui inicialmente pelos múltiplos usos do passado observados 

em tais narrativas historiográficas. Para definição de critérios metodológicos na elaboração de um 

banco de dados, realizamos a leitura de textos que auxiliam a formulação e catalogação dos diferentes 

caminhos relativos aos domínios, abordagens e campos da História, permitindo as análises das 

atividades de pesquisa, ensino e extensão provenientes de tal instituição. 

 
 
Discursos acerca da educação feminina nos jornais diamantinenses a partir da segunda 
metade do século XIX 
Camila Andrade dos Santos Canuto 
Ana Cristina Pereira Lage 
 
 O trabalho tem como foco principal a análise dos discursos presentes nas entrelinhas dos jornais 

diamantinenses, a partir da segunda metade do século XIX, acerca dos papéis femininos. A imprensa 

como produtora de conhecimento histórico permite entender os últimos anos como palco de 

diversas formas de renovação e ampliação das possibilidades de interpretação. Tal renovação se deve 

muito pela ampliação das fontes, e, nesta pesquisa, a imprensa é utilizada como uma fonte 

documental valiosíssima para a compreensão do período estudado. Utilizando-se a imprensa deste 

momento em questão, pode perceber-se dados referentes à História da Educação, que 

provavelmente não seriam encontrados em outra documentação, como referências à necessidade de 

instrução, anúncios de escolas que eram fundadas, nomes de professores, matérias ensinadas, livros 

adotados e até nomes e notas de alunos. Os objetivos específicos da pesquisa são: compreender 

espaço designado para a mulher nessa sociedade regida pelo Ultramontanismo e patriarcalismo, 
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através da reflexão de notícias contidas nesses periódicos, espaço que são divulgadas e consolidadas 

as principais representações sociais. A pesquisa compreende um período importante de 

transformações sociais e econômicas na cidade de Diamantina: a fundação do Bispado em 1863; a 

preocupação com a moralidade e o cumprimento dos papéis sociais destinados aos homens e 

mulheres na área de atuação do Bispado; o projeto moralizador foi enfatizado e melhor sistematizado 

por meio da tentativa de modelagem do comportamento feminino, especialmente o cumprimento 

de seu papel de mãe e de esposa. A função de educar os filhos, ser uma companhia agradável para o 

marido, administrar o lar estava totalmente direcionada ao papel feminino, um projeto de 

moralização dos costumes, que propunha um exemplo de mulher, que seria a base moral da família 

no século XIX. O sistema patriarcal, legitimado ao longo da história pela religião cristã, era 

responsável, em grande medida, pelas práticas sociais que naturalizaram o papel da mulher restrito 

ao espaço da casa/quintal, favorecendo o exercício do poder pelos homens em detrimento das 

mulheres. Diamantina estabeleceu um projeto educacional para as suas elites, com base nas ideias de 

conservação das tradições e na influência política da cidade. Com efeito, o momento foi de 

implementação e fortalecimento da educação feminina escolarizada no território mineiro, o que 

propiciou a abertura do Colégio Nossa Senhora das Dores na cidade de Diamantina, em 1866. Tanto 

a fundação do Bispado como a implantação deste Colégio são indispensáveis para compreender o 

espaço da mulher nesse contexto. Sendo assim, espera-se com esta pesquisa discutir como a 

linguagem expressa nos jornais diamantinenses propõe a condição feminina enquanto boa mãe, 

esposa e educadora. 

 
 
A nova Cavalaria dos Templários e sua inserção na sociedade do século XII 
Arthur Benicio de Oliveira Mello 
Flávia Amaral  
 
A Ordem dos Templários foi fundada em 1120, com o intuito de conduzir com seguranças os 

peregrinos que se dirigiam à Terra Santa, depois do sucesso da Primeira Cruzada. Seu fundador e 

primeiro Grão-Mestre foi Hugo de Payens e contou com a ajuda de pessoas influentes como Baduíno 

II, Rei de Jerusalém e Bernardo de Claraval, monge cisterciense, que vão contribuir com apoio 

institucional e teórico, respectivamente. Os Cavaleiros Templários constituíam um novo tipo de 

cavalaria, uma vez que possuíam características monásticas e seculares ao mesmo tempo. Proferiam 

votos de pobreza e castidade, deviam obediência a Deus e ao Grão-Mestre e lutavam contra os 

inimigos da Igreja. A partir dessa premissa, é necessário discutir o modelo social tripartido que se 

idealizava para a época, de modo a compreender o processo de formação de uma ordem como a dos 

Templários e entender como uma organização conseguiu unir duas características tão distintas para 

uma organização. Será necessário também entender a relação entre o Papado e a Ordem, uma vez 

que os Templários possuíam muitos benefícios advindos das Bulas Papais. Uma leitura da Regra 

Primitiva do Templo também será necessária para a compreensão das diferenças entre a cavalaria 

secular e a dos Templários. Este trabalho irá contemplar a formação da Ordem do Templo, seus 

primeiros desafios e apoiadores e sua inserção na sociedade do século XII, de modo a esclarecer 

como uma ordem que possui características monásticas e seculares se tornou uma ordem rica e 

influente na Europa e no Oriente. 
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Organização e digitalização de acervos documentais: pistas para a história do Colégio 
Nossa Senhora das Dores, Diamantina/MG (1867-1967) 
Carla Roberta Lopes Pacheco 
Ana Cristina Pereira Lage 
 
Ao analisar os contextos que deram base para a instalação do Colégio Nossa Senhora das Dores 

(1867), em Diamantina, Minas Gerais, são evidentes os caráteres políticos e ideológicos que 

culminaram na expansão da educação feminina, enquanto um objetivo a ser alcançado pela Igreja 

Católica, colaborando para a mediação entre a modernização que ascendia e o resguardo dos valores 

católicos ultramontanos daquele momento. Nesse sentido, constituindo um local imprescindível para 

a promoção da educação feminina e, a partir de 1906, a feminização da formação do magistério, se 

enxerga no educandário valores específicos a serem arraigados na sociedade mediante a tripartição 

dos papéis sociais atribuídos às mulheres: mãe, esposa e professora. Tendo em vista isso e com o 

intuito de se debruçar sobre a documentação histórica enquanto um caminho de conhecimento 

referente ao educandário, o projeto “Organização e Digitalização de Acervos Documentais: Pistas 

para a História do Colégio Nossa Senhora das Dores, Diamantina, MG (1867 – 1967) ” faz parte de 

uma iniciativa do Laboratório de Organização de Documentos Históricos (LAODH), coordenado 

pela Profa. Dra. Ana Cristina Pereira Lage, visando assegurar a integridade da documentação 

disposta sobre o Colégio e possibilitar vieses palpáveis de pesquisas referentes à temática. Enquanto 

objetivos gerais deste trabalho: pretende organizar, digitalizar e disponibilizar a documentação 

referente à instituição, possibilitando o acesso ao material levantado a partir do site do LAODH 

(www.laodh.ict.ufvjm.edu.br). Também é previsto a realização de uma “Gincana Histórica” com 

alunos do Ensino Médio da cidade de Diamantina, como meio para conseguir abranger uma 

diversidade documental acerca do educandário.  Além disso, o projeto tem em vista o debate 

necessário sobre a elaboração de acervos históricos que permeiem a história local e que fomentem a 

preservação das memórias que constituem as trajetórias vividas pela cidade. Para o tratamento do 

acervo serão aplicados procedimentos técnicos que dizem respeito à higienização e desinfecção do 

acervo, à organização e avaliação do acervo e à disponibilização digital do acervo para pesquisa. É 

válido ressaltar, que o projeto aqui apresentado ainda se encontra em desenvolvimento e, portanto, 

não possui resultados concretos a serem avaliados. Entretanto, espera-se que os resultados almejados 

comecem a se evidenciar gradualmente a partir da realização da “Gincana Histórica”, possibilitando 

para a comunidade local o contato com as memórias físicas daquilo que compreende parte 

significativa do passado da região, bem como a presentificação das experiências vivenciadas pelas 

jovens educandas do Colégio. Logo, o projeto propicia a formação de novos caminhos de 

interpretação e apreensão de conhecimento acerca da educação feminina em Diamantina a partir do 

século XIX, à medida que promove a inserção do tema nos mais amplos espaços públicos de 

participação. Além disso, agrega grande relevância aos debates sobre educação, passado e memória, 

incentivando a atuação ativa de docentes, discentes e técnicos. Enfim, é importante frisar que o 

trabalho é firmado a partir da parceria entre a Casa da Glória (IGC-UFMG) e a Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e será realizado com a documentação disponibilizada 

pela primeira instituição, além do material recolhido a partir da gincana documental. 

 
Projeto de Extensão: Resgatando o patrimônio musical Diamantinense 
Barbara Izabelle dos Santos  
Simone de Paula Santos 



                                                            
 

Caderno de Resumos – V Semana de História da UFVJM/1ºSeminário Nacional do fHist                                                        
 

UFVJM, Diamantina, 2019                                                                          página 47 

 

 
A cidade de Diamantina é reconhecida mundialmente, entre outros fatores, pela riqueza do seu 

acervo cultural – que se traduz na amplitude do seu parque arquitetônico, na forte presença artística 

e musical e no reconhecimento de práticas jurídicas, literárias e políticas que evidenciam a 

importância dos indivíduos e das instituições locais. Resgatar parte do patrimônio musical 

diamantinense materializado pelo arquivo de partituras da banda de música do 3º BPM, a partir de 

uma metodologia advinda da Arquivologia Musical. As ações extensionistas se constituíram a partir 

dos seguintes procedimentos metodológicos: a) visita ao arquivo de partituras do 3º BPM, para 

execução da pesquisa/levantamento de dados; b) inventariação de total do arquivo, a partir de sua 

catalogação conforme formulário próprio.; c) levantamento bibliográfico; leitura e discussão de 

textos teóricos;  d) visita a acervos de partituras musicais presentes no Museu de Música de Mariana 

(Mariana/MG), na Escola de Música da UEMG e no acervo Curt Lange (Biblioteca Central da 

UFMG). Com essa primeira abordagem, foi possível constatar que existem 4 (quatro) fontes musicais 

e armários de aço com 4 (quatro) gavetas cada. Todas as gavetas possuem uma pasta específica que 

identifica o gênero musical e os arranjos existentes, havendo assim, um índice para cada partitura do 

arquivo. A partir da leitura dos índices, o projeto teve início com a identificação e o registro dos 

gêneros musicais: hinos, canções religiosas e folclóricas, clássicos eruditos, músicas natalinas, 

populares, marchas e dobrados. Já inventariamos todo o arquivo musical do 3ºBPM encontramos 

gêneros musicais como: hinos, canções e marchas, dobrados, clássicos, músicas natalinas totalizando 

mais de 800 (oitocentos) arranjos. Um trabalho árduo, cauteloso e muito gratificante.  Já foram 

encontrados manuscritos de integrantes da Banda que registram a memória e a identidade desta 

corporação musical, a exemplo arranjos escritos por um dos membros fundadores da Banda, João 

Baptista Teixeira (1892-1900), e outros arranjos escritos por membros notáveis como Arnulfo Lisboa 

(1930-1950) e Edson Soares de Oliveira (1980-2000).Destacamos que, foi possível ver dedicatórias 

apresentadas no verso, capa ou no final da partitura, destinadas à memória de algo ou alguém; 

expressões completamente idiossincráticas da realidade diamantinense em seus respectivos 

períodos.   

 
Conhecimento e gestão do patrimônio arqueológico no mosaico de unidades de 
conservação do Espinhaço: Alto Jequitinhonha – Serra do Cabral 
Bruno Vinícius da Silva Souza 
Marcelo Fagundes 
 

O Mosaico de Áreas Protegidas do Espinhaço: Alto Jequitinhonha-Serra do Cabral, localizado na 

região meridional da Serra do Espinhaço em Minas Gerais, criado em 2010, é composto por 

dezenove unidades de conservação, entre parques nacionais, áreas de proteção ambiental e outras 

categorias de proteção. A região meridional da Serra do Espinhaço possui considerável relevância 

para proteção dos atributos naturais, culturais e arqueológicos. Segundo o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, a gestão das unidades de conservação não deve se limitar à preservação 

dos atributos bióticos, mas também proteger as características relevantes de natureza arqueológica, 

cultural, geológica e paleontológica, além de promover educação ambiental e turismo ecológico. 

Considerando isso e o alto grau de ameaça dos sítios arqueológicos, um dos alvos de conservação 

identificados na criação do referido mosaico são os sítios arqueológicos e históricos. Pretende-se 

com este projeto obter informações acerca do grau de conhecimento e sobre a gestão do patrimônio 

arqueológico localizado nessas áreas protegidas, com foco na arqueologia pré-histórica, em especial 

em arte rupestre. Para isso, serão realizadas prospecções em campo, entrevistas semiestruturadas e 

análises dos planos de manejo. À princípio, através da análise do plano de manejo do Parque 
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Nacional das Sempre-Vivas, criado em 2002 e maior área protegida do Mosaico, foi constatado que 

apesar da presença de grafismos rupestres, ainda não há estudos arqueológicos e ações de gestão 

desse patrimônio. Espera-se, ao final do desenvolvimento da pesquisa, caracterizar amostras dos 

grafismos rupestres do Parque Nacional das Sempre-Vivas, produzir informações para subsidiar a 

elaboração de material para a prática da educação patrimonial e de um projeto de interpretação 

ambiental, focado no patrimônio arqueológico, para as unidades de conservação do Mosaico. 

 
Para além da subsistência: A água e seu papel nas cosmovisões e constituição da paisagem 
entre povos andinos antes da conquista 
Luís Fernando Mafra 
Marcelo Fagundes 
 
O foco desta comunicação está nas relações simbólicas e cosmovisão que os povos andinos pré-Inca 

mantiveram ao longo do tempo com seu lugar e a constituição da própria paisagem, esta entendida 

como uma construção. Busca-se, assim, o entendimento da relação destes povos com seu meio: das 

montanhas mais altas da região (especificamente seus cumes) e o significado atribuídos a elas, 

entendendo sua ligação com a água, interpretada como um fator central nas ontologias destas 

culturas.  O objeto de estudo foi a constituição da paisagem pré-conquista da costa norte do Peru, 

com foco nos aspectos geoambientais regionais, sobretudo relacionados à água. Como norte teórico-

metodológico utilizou-se os conceitos de Paisagem e Lugar. A área estudada é a faixa litorânea, uma 

região desértica que abrigou diferentes culturas ao longo do tempo, sobretudo, sociedades complexas 

a partir do Formativo Inicial (5000 anos AP.). Além de exaustiva revisão bibliográfica, foi realizado 

um trabalho de campo nos complexos de Túcume, Saltur, Pampa Grande, Huaca Rajada, Ventarrón 

e Collud-Zárpan, com o objetivo de entender as relações destas culturas com seus ambientes. Dada 

a complexidade regional, foram tomadas como foco as culturas: Moche no Horizonte Médio (entre 

800 a 1000 d.C), Lambayeque (séculos X ao XIII), Chimú e Inca (séculos XIV e XV), período 

denominado de Tardio, entre o século X até a conquista em 1532. É necessário ressaltar que esse 

trabalho não teve como pretensão analisar essas sociedades em suas totalidades, devido suas 

dimensões imensuráveis em termos populacionais, político-sociais e simbólicos. Logo, pretendeu-se 

buscar as consonâncias das cosmovisões (por meio de estudos arqueológicos e etnohistóricos), para 

além das possíveis relações lógicas e pragmáticas que a água assume, ou seja, sua função de 

subsistência para a vida, uma forma superficial de se entender a importância desse elemento nas 

ontologias regionais. Ou seja, os aspectos simbólicos relacionados à cosmovisão são as escolhas 

primeiras para o estabelecimento de lugares e constituição das paisagens, antes mesmo das 

possibilidades que o ambiente possa fornecer para obtenção de recursos. A relação entre cultura e 

natureza estabelecida não é apenas pragmática na ocupação do espaço, pelo contrário, é uma relação 

de habitação, que estabelece conexão direta com este, constroem lugares onde cada conteúdo faz 

parte simbolicamente de sua realidade por meio de sua observação, interpretação e denominação. 

Buscou-se, desta forma, entender a tangível relação entre humanos e seus ambientes, sobretudo, no 

que diz respeito ao papel da água para estas sociedades, atentando para construção simbólica e divina 

acerca deste elemento para, em longo prazo, traçar suas características, continuidades e adaptações. 
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Ensino de história e a construção da identidade negra: Relatos da residência pedagógica – 
Subprojeto de história na Escola Municipal de Maria Nunes 
Fernando Cesar Pereira Bueno 
Fabio Henrique Felix Silvério 
Wilton da Cunha Silva 
Guilherme Henrique da Silva 
Vitória Azevedo da Fonseca 
 
Este relato surge a partir da experiência no Programa de Residência Pedagógica da UFVJM - 

Subprojeto de História, que, dentre outras escolas, tem como escola-campo a Escola Municipal de 

Maria Nunes. Situada em um distrito diamantinense de Maria Nunes, é formado por uma população, 

em sua maioria, negra, tem o local marcado pela exploração do garimpo. O Programa Residência 

Pedagógica, com duração de 18 meses, tem como viés a complementação da formação de novos 

professores, buscando estabelecer relação entre teoria e prática, através das etapas de ambientação, 

imersão e socialização. Este relato se refere ao período de ambientação, no qual os estudantes da 

UFVJM puderam ter um contato mais estreito com a comunidade, com a escola, e com a população 

local, para, a partir desse conhecimento mais estreito da realidade escolar, e seu entorno, desenvolver 

atividades mais coerentes. Durante a etapa de ambientação e conhecimento da escola foi possível 

diagnosticar carências e potencialidades, levando a reflexões que culminaram em um plano de 

atividades, com viés na valorização do ser negro no contexto do povoado de Maria Nunes. É válido 

ressaltar que o plano de atividades está em andamento, dentre suas atividades propostas temos: “As 

fases da vida e a ideia de temporalidade” (foco no povoado), com a utilização de imagens e 

acontecimentos locais, para o 6° ano; “Saberes dos povos africanos” (a importância na mineração), 

que faz parte da cultura de Maria Nunes, para o 7° ano; “A revolução dos escravizados em São 

Domingo e seus múltiplos significados e desdobramentos: o caso do Haiti” (os impactos desse 

processo), propondo uma reflexão sobre a importância do processo e o lugar dos heróis negros na 

História, para o 8° ano; e “A cultura afro-brasileira como elemento de resistência e superação das 

discriminações” (utilização do curta-metragem “Vista Minha Pele”), buscando reflexões sobre 

construções históricas e suas superações, para o 9°ano. Todas estas atividades devem ser 

apresentadas e ficarem expostas na escola na 4°semana de novembro de 2019, com intenção de 

demonstrá-las a toda comunidade escolar. Ao final do ano letivo de 2019 será elaborado um relatório 

final, que apresentará as principais reflexões sobre as atividades realizadas, buscando demonstrar os 

saldos positivos e negativos, avaliando como a comunidade escolar se integrou ao processo e como 

o Ensino de História foi desenvolvido nesta perspectiva. 

 

Por ser de lá..., histórias compartilhadas da comunidade UFVJM nas ondas do rádio 
Rananda da Silva Farias 
Luís Carlos Lopes Evangelista 
Rogério Pereira de Arruda 
Elaine Leonara de Vargas Sodré 
Fernanda Valim Côrtes Miguel 
 
A presente proposta de pôster consiste na apresentação do projeto de extensão “Vozes da 

história: contar, ouvir, refletir – lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e 

espaços”, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), junto à Pró-reitora 

de Extensão e Cultura (PROEXC) da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri. Com 

o projeto, tem-se como objetivo criar dois programas na Rádio Universitária 99,7 FM: um intitulado 
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“Por ser de lá...”, que tem o intuito de refletir sobre a diversidade que compõe comunidade 

universitária ao compartilhar histórias e experiências que foram contadas à equipe do projeto por 

estudantes, docentes e funcionários da UFVJM; e, o outro, intitulado “Diamantina em histórias, 

versos e prosas”, que tem o objetivo de criar um espaço de interlocução para a divulgação da história 

de Diamantina e região. Neste caso, a intenção é ouvir especialistas, estudantes e a população da 

cidade, com o propósito que cada um conte o que sabe sobre a história da cidade, envolvendo saberes 

variados que contemplem narrativas orais, sejam elas uma lenda, uma anedota, uma curiosidade, um 

resultado de pesquisa acadêmica etc. Na presente comunicação, daremos ênfase ao programa “Por 

ser de lá”..., uma vez que sua produção já se encontra finalizada. Serão detalhadas cada uma das 

etapas da preparação do programa, que consistiram nas seguintes divisões: realização de estudos 

relativos à história e ao tipo de linguagem do rádio, elaboração do roteiro das entrevistas, realização 

das entrevistas e criação do programa nos estúdios da rádio universitária. Em linhas gerais, o projeto 

tem permitido conhecer e divulgar a diversidade da comunidade acadêmica, conhecendo as origens 

das pessoas, suas experiências de vida dentro e fora da universidade. Por fim, tem sido possível 

perceber que o referido projeto se enquadra muito bem no tripé que rege a universidade: ensino, 

pesquisa e extensão. 
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