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APRESENTAÇÃO
Os Anais do “X Seminário de Encerramento do Mês da Consciência Negra do
NEABI/IFMA e IV Mostra de Pesquisa do NEABI/IFMA, (Re) existências, lutas e diversidades:
diálogos ontem e hoje”, que agora apresentamos, reúnem os resumos expandidos dos trabalhos
apresentados nas diferentes modalidades de apresentação, distribuídos em uma pluralidade de
atividades ao longo do evento.
O ano de 2020 foi marcado por uma série de mudanças cujas consequências ainda não
conseguimos avaliar com precisão. A maior crise sanitária e hospitalar da história do país, em virtude
da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, trouxe inúmeras mudanças nas formas
de fazer ensino, pesquisa e extensão. Em um curto intervalo de tempo ou mesmo em tempo real,
docentes, discentes e técnicos precisaram traçar estratégias metodológicas para continuar exercendo
suas funções, ainda que de forma remota. E foi nessa dinâmica de reestruturação das diversas
práticas educacionais que o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do
Maranhão (NEABI), campus Coelho Neto, começou a se reorganizar e se reinventar.
No mês de setembro, após contínuas reuniões e debates, o núcleo construiu um grande
evento, intitulado I Semana On-line do NEABI (Coelho Neto – MA), com o tema “Visibilizando as
temáticas indígenas, afro-brasileiras, africanas e suas relações étnico-raciais em tempos de
pandemia”. O evento tinha como proposta realizar as atividades referentes ao Abril Indígena e ao
Treze de Maio que, em virtude das incertezas iniciais propiciadas pela pandemia, não foram realizadas.
Essas duas atividades constam no calendário escolar e são realizadas anualmente. Desta forma,
cumprindo as metas do núcleo, conseguimos realizar a I Semana On-line do NEABI entre os dias 02
e 03 de setembro de forma remota, por meio das plataformas Facebook, Google Meet, Instagram,
YouTube e StreamYard. O evento foi um sucesso, contando com palestrantes internacionais e com
um número considerável de inscritos.
A I Semana On-line foi uma prévia do que viria a ser o evento estadual do NEABI, deliberado
ainda no ano de 2019, quando o campus Coelho Neto foi escolhido como a sede do evento do ano
seguinte. Mais um desafio se desenhava: desenvolver um grande evento, de forma on-line, com
todas as limitações do contexto pandêmico e com apenas três meses de intervalo após o último
evento realizado. Fôlego! Foi nessa dinâmica que construímos o evento estadual cujos anais agora
apresentamos.
Realizado entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2020, o “X Seminário de Encerramento do
Mês da Consciência Negra do NEABI/IFMA e IV Mostra de Pesquisa do NEABI/IFMA”
aconteceu integralmente de forma on-line, com sede virtual no campus Coelho Neto, município da
Mesorregião Leste Maranhense localizado a 100 km da cidade de Caxias – MA, a terceira maior

cidade do estado e um dos palcos da Balaiada. No imaginário da região, a Balaiada, também
conhecida como Guerra dos Bem-te-vis, um dos movimentos contestatórios mais significativos da
história do estado, tem uma importância significativa. No mês de dezembro de 2020, data de
realização do nosso evento, a Balaiada completou 182 anos. 182 anos de uma revolta popular, uma
“guerra civil” que contou com a participação de diferentes sujeitos, incluindo camponeses, vaqueiros
livres e milhares de escravizados (ASSUNÇÃO, 2010).
Um movimento que continua instigando múltiplos debates e olhares, seja pela historiografia
(pensada e construída de diferentes lugares), seja por outras áreas do conhecimento. Em tempos de
pandemia, propomos a Balaiada como fio condutor de um debate sempre atual sobre raça, gênero,
classe, desenvolvimento sustentável e meio ambiente, pensando as múltiplas estratégias de
(re)existências de diferentes grupos sociais (negros, quilombolas, indígenas, mulheres, camponeses,
homossexuais, etc.), em diferentes espaços de atuação (no cotidiano das comunidades, no campo e
na cidade, na arte, na literatura, na música, na poesia, etc.). Desta forma, nosso evento se apresentou
como um espaço para divulgação dos trabalhos e pesquisas desenvolvidas no âmbito dos NEABIs,
em diferentes campi do IFMA e para além deles, ampliando os espaços de produção e discussão das
temáticas propostas pelo evento.
O Seminário contou com uma pluralidade de atividades: um (01) espaço destinado aos
Relatos de Experiências (com as pesquisas de docentes e discentes ligados aos NEABIs espalhados
por todo o IFMA), dez (10) Seminários Temáticos, oito (08) Minicursos, seis (06) Oficinas, nove
(09) Mesas Redondas, Premiação da Logo escolhida pelo Concurso de Identidade Virtual do Evento
(onde os artistas foram os próprios alunos do campus Coelho Neto), Lançamento de Livros e um
espaço destinado ao diálogo entre coordenadores/as dos núcleos em cada campus e a Coordenação
Central do Neabi/IFMA.
Os dez (10) Seminários Temáticos abordaram temáticas relacionadas direta ou indiretamente
à temática étnico-racial, assim intitulados e distribuídos: 1. Cultura afro-religiosa e o combate ao
racismo; 2. Cinema, história e educação: o audiovisual como construção de resistência, visibilidade,
identidade e memória; 3. Escravidão negra e resistências contemporâneas; 4. Literatura afrobrasileira: propostas de ensino, pesquisa e extensão; 5. Festejos religiosas e religiosidades; 6. Gênero,
corpo e diversidades; 7. Re(existência)s feministas negras: da invisibilidade ao protagonismo; 8.
Estudos periféricos e transdiciplinaridade: racismo estrutural e política de encarceramento; 9.
Cenários de uma pedagogia pandêmica: demandas para a psicologia escolar/educacional em defesa
da educação intercultural; e 10. Diálogos Sobre Educação e as Relações Étnico-Raciais.
Os oito (08) Minicursos foram assim intitulados e distribuídos: 1. Cinema e Educação: o
audiovisual como prática dinâmica no processo de construção da recepção/ realização

cinematográfica nos espaços de ensino-aprendizagem; 2. Negros e a ciência na história: entre o saber
e o fazer; 3. Do atendimento educacional especializado de estudantes com altas habilidades ou
superdotação no Mato Grosso do Sul: possibilidades em questões étnico-raciais; 4. A arte do graffiti
na escola e suas relações étnico raciais na educação; 5. Resistência territorial dos quilombolas de
Alcântara/MA; 6. As linguagens do racismo; 7. História do Maranhão para todos nós: a importância
do ensino de história regional e local na educação básica; e 8. Redução das desigualdades com base
nos ODS.
As seis (06) Oficinas foram assim intituladas e distribuídas, com as respectivas coordenações:
1. Perspectiva etnografia: saberes e práticas na escola; 2. A corp’oralidade da diáspora a partir de
interfaces da filosofia da linguagem e da linguística; 3. Monteiro Lobato e Tia Nastácia: a construção
do personagem feminino negro na literatura infantil de Lobato; 4. Histórias e trajetórias: o uso de
fontes orais em pesquisas; 5. Capoeira: arte e educação; e 6. Lei 10.639/2003 em sala de aula: relatos
de experiências em prática pedagógica.
As nove (09) Mesas Redondas foram assim intituladas e distribuídas: 1. Mesa de Abertura
(com as autoridades locais e estaduais); 2. Cultura negra e resistências: música, literatura e
afrofuturismo; 3. Mesa tema do evento – Balaiada: (re) existências, diálogos ontem e hoje; 4. Direitos
humanos, igualdade e diversidades: lutas sociais e (re)existências; 5. NEABI; 6. Gênero, raça,
identidade e movimentos sociais: quebradeiras de coco e quilombolas no Maranhão contemporâneo;
7. Cinema Negro; 8. Aquilombamentos contemporâneos: educação, mídias sociais e feminismo
negro; e 9. As relações etnicorraciais na Educação de Jovens e Adultos.
Além disso, o evento contou com o lançamento de quatro (4) livros, das respectivas autorias:
Profa. Dra. Daisy Damasceno Araújo, Profa. Ma. Nila Michele Bastos, Prof. Me. Antônio Carlos
Araújo Ribeiro Júnior (Tony Araújo) e da Profa. Ma. Antônia de Castro Andrade.
Os Anais contam com a presença de vinte e nove (29) resumos expandidos distribuídos ao
longo dos Simpósios Temáticos e Relatos de Experiências cujos nomes e autorias constam ao longo
do sumário e páginas subsequentes. As temáticas dos trabalhos versam sobre: relações etnicorraciais
na educação, ensino de história africana e afro-brasileira, identidade, religiosidades, festividades,
comunidades remanescentes de quilombos, direito territorial quilombola, resistência territorial,
comunidades rurais, revitalização e espaços de lazer, letramento, literatura afro-brasileira, cotidiano
escolar, pedagogia pandêmica e educação intercultural, Lei 10.639/2003, Lei 11.645/2008, ensino
de história dos povos indígenas e africanos, racismo e encarceramento, machismo, sexismo,
dororidade, feminismo negro, saúde e identidade negra, cultura material e imaterial, cinema, cinema
e educação, história e memória, representações a partir de produções audiovisuais (Super 8),

identidade narrativa, afrofuturismo, narrativas afrodiaspóricas, capoeira, arte do graffiti, ditadura
civil-militar e Covid-19.
Desta forma, reiteramos o alinhamento dos trabalhos com a proposta central do nosso
evento, convergindo, mais uma vez, para a qualificação de temáticas de pesquisa, ensino e extensão
diretamente relacionadas com os objetivos do NEABI/IFMA. Desejamos a todos, todas e todes
uma excelente experiência de leitura, conhecimento e aprimoramento a partir da produção científica
que trazemos na publicação dos anais do “X Seminário de Encerramento do Mês da Consciência
Negra do NEABI/IFMA e IV Mostra de Pesquisa do NEABI/IFMA, (Re) existências, lutas e
diversidades: diálogos ontem e hoje”. (Re) existiremos!
Profa. Dra. Daisy Damasceno Araújo.
Vice-coordenadora do evento.
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Ementa do Simpósio Temático

Este trabalho busca compreender a prática de profissionais da Psicologia da educação nas
políticas públicas educacionais dos diversos estados brasileiros e da América Latina. Levando
em consideração que a sociedade, a escola e o sujeito podem ser compreendidos a partir de
algumas considerações que emergem nas obras de Karl Marx, Vygotsky e seus seguidores,
busca-se considerar e analisar as questões colocadas atualmente no trabalho educativo das
escolas baseando-se na construção teórica do materialismo histórico- dialético e na Psicologia
Histórico-Cultural como recurso para refletir criticamente a realidade vivenciada por
psicólogos escolares em tempos da pandemia atualmente em curso do vírus SARS-CoV-2.
Escolheu-se a abordagem qualitativa para a análise dos dados, tendo como um dos
procedimentos metodológicos a análise de conteúdo aplicada às respostas obtidas na entrevista
semiaberta. O uso tecnológico, embora a única ferramenta possível na atual realidade, pouco
atende a realidade de estudantes das escolas públicas e comunidades de regiões subalternas do
estado. Assim, cabe aos atores escolares, incluindo as psicólogas e psicólogos, pensarem e
desenvolverem estratégias que possam alcançar essas realidades e oportunizar espaços que
esses alunos e educadores possam falar e serem ouvidos, considerando que as políticas públicas
educacionais existentes ainda não conseguem subsidiar recursos eficazes que contemplem
todos os indivíduos. Ir além de um viés individualizante, tradicional e clínico é um desafio para
a Psicologia Escolar e Educacional. Compreender os contextos sociais, a vida cotidiana e a
produção das desigualdades sociais dentro dos espaços educativos é uma demanda crescente na
Psicologia enquanto ciência.
Objetivo Geral

Discutir sobre a Psicologia Educacional e o processo educativo em tempos de pandemia do
Sars-Cov 2.
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Objetivos Geral
•

Explanar sobre o Psicólogo Escolar/Educacional em Tempos de COVID-19;

•

Apresentar sobre o desenvolvimento psicológico, a educação escolar e a crise sanitária
do COVID-19 na teoria Histórico-Cultural;

•

Discutir sobre a atuação do Psicólogo que atua na escola na atual realidade educativa e
as possibilidades para se efetivar uma educação intercultural.

Conteúdo Programático:

- Primeiras impressões da pesquisa em Psicologia Educacional;
- O Psicólogo Escolar/Educacional e seu Papel em Contextos de Crise;
- O Desenvolvimento Psicológico, a Educação Escolar e sua Realidade em Tempos de
Covid-19;
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O TEMPO E A IDENTIDADE NARRATIVA EM BACURAU
Alexandre Bruno Gouveia Costa1

Esta pesquisa apresenta o conceito de identidade narrativa como estratégia de utilizar o
conceito de ação narrativa e, assim, tratar a relação do autor com o espectador como instância
produtora de sentidos das obras fílmicas, neste caso específico, Bacurau (2019).
O filme Bacurau foi lançado em 2019 e tem como direção Kleber Mendonça Filho e
Juliano Dornelles e conta com um elenco de destaque como: Sônia Braga, Udo Kier e Barbara
Colen entre outros e narra os eventos acontecidos após a morte de Dona Carmelita, aos 94 anos,
os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau,
descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo
estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela
primeira vez.
Para sustentar a análise é válido mostrar como se construiu, ao longo das obras do
filósofo Paul Ricoeur (2012), a necessidade deste conceito, suas variações e aplicações que se
constituem a narrativa da literatura, mas, pelo mesmo conceito de narrativa tomamos de
empréstimo ao cinema, pois, entende-se que narrativa é a relação básica do nosso objeto
audiovisual, como assim é feito na literatura.
Adotaremos a condição ativa do público para desbravar a identidade narrativa gerada a
partir da condição dialética entre as obras e público. Paul Ricoeur nos dá um entendimento claro
sobre este conceito aplicado a narrativa:
O rebento frágil proveniente da união da história e da ficção é a atribuição a
um indivíduo ou a uma comunidade de uma identidade específica que
podemos denominar sua identidade narrativa. ‘Identidade’ é tomada aqui no
sentido de uma categoria prática. Dizer a identidade de um indivíduo ou de
uma comunidade é responder à pergunta: quem fez tal ação? Quem é seu
agente, seu autor? Para começar, responde-se a essa pergunta nomeando
alguém, isto é, designando-o por um nome próprio. Mas qual é o suporte da
permanência do nome próprio? O que justifica que se considere que o sujeito
da ação, assim designado por seu nome, é o mesmo ao longo de toda uma vida
que se estende do nascimento até a morte? A resposta tem de ser narrativa.
Responder à pergunta ‘quem?’, como disse claramente Hannah Arendt, é
contar a história de uma vida. A história contada diz o quem da ação. Portanto,
a identidade do quem não é mais que uma identidade narrativa. (RICOEUR,

2012c, p. 418).
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Para Ricoeur, existem dois grandes conjuntos narrativos: a narrativa histórica e a
narrativa de ficção. Ele formulou a hipótese segundo a qual a constituição da identidade
narrativa, seja de uma pessoa individual, seja de uma comunidade histórica, era o lugar
procurado para a fusão entre o histórico e o ficcional.
Neste ponto, identificamos campo fértil para perceber que a narrativa fílmica de Bacurau
(2019) composto entre suas personagens, a intriga, a cidade fictícia, a marcação temporal, as
cenas entre tantos outros elementos fílmicos agrega tanto uma intensa produção
cinematográfica, quanto um conjunto significativo de narrativas ficcionais e documentais, que
delimitam os marcos histórico das edições e tornam precisa a narrativa histórica.
É, pois, em primeiro lugar, na intriga que é necessário procurar a mediação entre
permanência e mudança, antes de poder aplicá-la à personagem, A vantagem deste desvio pela
intriga é que ela fornece o modelo de concordância discordante sobre a qual é possível construir
a identidade narrativa do personagem. A identidade narrativa da personagem só poderá ser
correlativa da concordância discordante da própria história (RICOEUR, 2012c, p. 6).
Na obra fílmica objeto desta análise, a exemplo desta correlação, temos a Introdução
com caixões na estrada no começo da narrativa, acompanhamos Teresa viajando em um
caminhão-pipa por estradas precárias. No meio do caminho surgem caixões, que são
atropelados pelo caminhão e podem ser interpretados como um prenúncio da atmosfera
ameaçadora que nos aguarda na pequena cidade de Bacurau.
Ou mesmo o enterro de Dona Carmelita, na chegada de Teresa, nos deparamos com o
velório e o enterro de Dona Carmelita, interpretada por Lia de Itamaracá. Dona Carmelita era
uma senhora negra, bastante idosa, que foi muito importante na comunidade. Através dela, fica
evidente a importância das mulheres e do matriarcado naquele lugar, pois Carmelita foi
responsável por gerar uma enorme família, constituída por pessoas de todos os tipos, quase
como um retrato do próprio povo brasileiro.
Um casal de motoqueiros aparece no povoado, aparentemente como turistas. Eles são
oriundos da região Sudeste e Sul do Brasil, e por conta disso, se sentem superiores ao povo
nordestino. Na realidade, eles estão lá para contribuir com planos de extermínio daquela
comunidade por parte de forasteiros americanos que se fixaram na região. Podemos fazer um
paralelo dessa situação com o que ocorre em âmbito mais geral, em que elites brasileiras
desprezam o povo e aliam-se aos interesses estrangeiros.
Nestas condições, absorvemos essa consideração para pensar que a referida obra
audiovisual está inserida em seu tempo específico, mas pode marcar o tempo dentro de outra
obra o que amplia a possibilidade da construção de uma identidade narrativa. De maneira geral,
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a identidade narrativa se torna importante e proveitosa para o entendimento tanto de quem
somos quanto do que somos capazes com seres humanos, na medida em que ela considera a
possibilidade de uma identidade dinâmica.

Palavras-chaves: Bacurau. Identidade Narrativa. Filosofia
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QUESTÃO INDÍGENA:
A APLICABILIDADE DA LEI 11.645/08 NA UNIDADE INTEGRADA JUVENÍLIA
SOARES DE SOUSA NA CIDADE DE BURITICUPU- MA
Aliny Alves Viana Carneiro¹; Francisco Mateus Coelho da Silva²; Jamille Araujo Oliveira³
A lei 11.645/08 torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. Percebese que o Brasil desde sua colonização ignorou a figura dos indígenas e essa cultura quase
dizimou os povos que aqui habitavam. Hoje, o Brasil ainda carrega muito dessa herança,
fazendo-se necessário o ensino dessa temática nas escolas de todo país. Neste sentido, esta
pesquisa pretende investigar a aplicabilidade da Lei 11.645/08 dando ênfase à cultura
indígena e como ela é trabalhada nos componentes curriculares de História e Arte na Unidade
Integrada Professora Juvenília Soares Sousa no município de Buriticupu - MA.
Quanto ao percurso metodológico, por se tratar de uma pesquisa social, optou-se
por uma abordagem qualitativa baseada em Gil (2008), uma vez que esse tipo de pesquisa
dedica-se a aspectos da realidade que não podem ser mensurados em quantidade, focando-se
na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. A pesquisa tem três momentos
em sua execução: levantamento bibliográfico, pesquisa de campo e análise de conteúdo
baseado em Bardin (2011). Para tanto, recorreremos a Apple (2009) no que diz respeito ao
currículo, Almeida (2010) por ter tratado da temática indígena em uma pesquisa semelhante e
Candau (2014) por sua contribuição com a educação intercultural.
Para Candau 2016, existe um crescente interesse por essa temática na sociedade
civil, nas academias, por partidos políticos, mas no “âmbito da educação escolar, é possível
detectar uma sensação de impotência, de não sabermos como lidar positivamente com essas
questões”. A partir desse contexto, surgiram os questionamentos: a referida lei é aplicada nas
escolas do município de Buriticupu-MA? De que forma é feita a abordagem da lei no
ambiente escolar? Como os professores percebem a lei e aplicam em seus componentes
curriculares? A pesquisa encontra-se em andamento.
1. Especialista em metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Inglesa. Professora de
Língua Portuguesa/Inglês do Instituto Federal do Maranhão-IFMA Campus Buriticupualiny.carneiro@ifma.edu.br
2. Estudante do Curso Técnico em Análises Químicas (Integrado ao ensino médio) - Instituto
Federal do Maranhão-IFMA Campus Buriticupu - mateus.coelho@acad.ifma.edu.br
3. Estudante do Curso Técnico em Agronegócio (Integrado ao ensino médio) - Instituto
Federal do Maranhão- jamille.araujo@acad.ifma.edu.br
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O atual contexto de pandemia causado pelo Novo Coronavírus fez com que
algumas das etapas da pesquisa fossem modificadas, no entanto, conseguiu-se através de
formulários enviados por e-mail para escola, informações para que houvesse andamento na
pesquisa. Uma questão principal que foi levantada para escola foi em relação se a lei
11645/08 é trabalhada na escola e de que forma é trabalhada. Embora poucas repostas, as
obtidas, puderam refletir de forma geral sua percepção em relação à temática pesquisada.
Através do formulário enviado para a professora que se prontificou a participar da
pesquisa e para o gestor da escola, observamos que a escola só trabalha com a temática no
chamado “Dia do Índio”. Para Cruz (2013), trabalhar com essa temática na sala de aula,
implica em uma série de questões que vão muito além do currículo ou da lei em si,
principalmente em relação aos docentes e as suas concepções de ensino, suas relações com o
tema e até a formação inicial desses profissionais. Essa afirmação vai ao encontro do que
recebemos de resposta recebida ao indagarmos acerca de formação sobre a lei 11645/08,
ambos responderam que nunca houve formação da rede de ensino a qual a escola pertence
sobre a temática em questão.
Ainda há muito que se verificar em relação ao currículo da escola, no entanto,
percebe-se que a implementação da Lei 11.645 foi um passo importante para se tirar da
invisibilidade as lutas dos povos indígenas no Brasil, porém ainda há bastante o que se fazer
para que de fato essa temática seja abordada de acordo co sua relevância para nossa história e
formação docente adequada.
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NOS MEANDROS DO ENSINO DE HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E
AFRICANOS: A REALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO BÁSICO SOTERO
DOS REIS EM SÃO LUÍS, MARANHÃO
Ana Caroline Silva Caldas1
Igor Santos Carneiro2
No resumo tratamos sobre nossa experiência no decorrer do ano de 2019, quando
cursamos a disciplina de Prática na Dimensão Educacional, presidida pela Drª. Sandra Regina
Rodrigues dos Santos3. Entre as atividades estão as análises dos livros didáticos, visitas a escola
de ensino básico Sotero dos Reis e entrevistas com docente e funcionários da SEMED. O
currículo é alvo de discussões complexas e, para Sacristán (2000, p. 33) “o Currículo tem sido
um campo de decisões do político administrador, uma tradição fortemente centralizadora”. A
elite possui uma agenda específica para a educação, estaria essa elite comprometida em reparar
a subalternização histórica de alguns grupos? A BNCC apresenta como base a diversidade,
conceito que parece ter sido esvaziado de sentido, presente nos debates atuais, mas ameaçado
pelo conservadorismo que, para Ferreira (2015, p. 303) estão “aliados aos populistas
autoritários, que representam o fundamentalismo cristão em oposição ao multiculturalismo,
diversidade de expressões familiares e diversidade de gênero”. Somado ao despreparo dos
docentes, como afirma Guimarães (2003, p. 60), “nos cursos superiores [...] predominam uma
diversificação de abordagens, [...] nas escolas de ensino fundamental e médio as práticas
conduziam a transmissão de apenas uma história, uma versão”. O professor entrevistado leciona
nas turmas de 7º e 9º ano e os livros analisados correspondem aos que ele utiliza, a Coleção
“Vontade de Saber História”, organizada por Adriana Dias, Marco Pellegrini e pela doutora em
História Keila Grinberg. Durante o capítulo os mapas estão presentes, e consistem na
localização dos reinos africanos entre os anos 500 e 1600, o que para o professor Niane (2010,
p. 28), “é um período privilegiado, em que a África desenvolve culturas originais e, sem perder
sua personalidade, assimila influências do exterior”. O livro didático enfatiza o comércio a
longa distância e as trocas entre os povos, para demonstrar que a África não é estática. A
religiosidade aparece, começando pelo islamismo, o cristianismo no Congo é citado, mas é a
religiosidade iorubá a protagonista. Entretanto, o diálogo com a religiosidade brasileira não
aconteceu. De forma geral, o conteúdo do livro propõe diversidade e toca em questões cruciais
para os estudos dos povos africanos, conseguiram enfatizar as características sem inferiorizar
1
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os africanos, mostrando que eles já eram pautados em lógicas diferentes dos europeus.
Contribuição importante para desfazer a ideia de que, na trilha de Moktar (2010, p. 21) “durante
muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie esconderam do mundo a real história da
África. As sociedades africanas passavam por sociedades que não podiam ter história”.
Entretanto, apesar da obra estar de acordo com a lei 10.639/03, há silenciamento a respeito do
papel feminino em África. No que concerne aos povos indígenas, enfatiza o pós-colonização,
com destaque aos dias atuais. O indígena não é apresentado como bárbaro, ao contrário,
apresenta-se sua resistência durante a ditadura, e debate a questão fundiária. Apesar disso, os
povos indígenas são apresentados como um grupo homogêneo, o livro carece de recursos
imagéticos acerca dos indígenas e as relações de gênero não são abordadas. Embora tenham
ganhado maior visibilidade, a forma de representá-los quase não mudou, sendo necessário,
segundo Nobre (2017, p. 198), “o próximo passo é enriquecê-la [Lei 11.645/08],
problematizando e diversificando [...] para tentar nos aproximar o máximo possível da
experiência histórica dos 253 diferentes povos indígenas que vivem no Brasil”. Apesar de
abordar as temáticas sobre os indígenas de acordo com a BNCC, ainda se carece de
aprofundamentos, o que leva a homogeneidade. Entramos em contato com a SEMED e
questionamos se há algo planejado para as formações continuadas. Afirmam que os esforços
estão sendo concentrados nos grupos de trabalho dos diversos componentes curriculares, e que
quando a etapa final for atingida acontecerá a formação dos professores. Perguntamos se a
SEMED tem percebido interesse dos docentes no que tange a BNCC, a resposta é que os
professores da área de humanas são receptivos as propostas da Base. Já o professor Romário4
afirmou que as decisões são tomadas de cima para baixo, ele ouve falar bastante na BNCC,
porém se sente excluído dos debates. Levando em consideração os dados, concluímos que o
ensino de história da África e dos povos indígenas ainda deixa muito a desejar. Mas os esforços
do professor e da Secretaria de Educação não devem ser ignorados, pois é necessário tempo
para concluir os objetivos, e será necessário alinhamento entre secretaria, escolas e educadores.
No tocante ao manual didático, notamos que os povos africanos foram mais privilegiados no
quesito diversidade, por outro lado, os povos indígenas foram generalizados.
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LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: PROPOSTAS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO

Ana Carusa Pires Araujo1
João Batista Sousa de Carvalho2

A proposta deste Simpósio Temático (ST) é servir como um espaço de discussão acerca da
literatura afro-brasileira, que vise o compartilhamento de experiências vivenciadas no âmbito
do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), por servidores que sejam integrantes ou não do
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indiodescendentes (NEABI), a partir de projetos de
ensino, pesquisa e extensão que se propõem ao estudo da prosa e da poesia afro-brasileira,
contemplando diferentes possibilidades de abordagem da obra literária. Conceição Evaristo
afirma que “os textos afro-brasileiros surgem pautados pela vivência de sujeitos negros/as na
sociedade brasileira e trazendo experiências diversificadas, desde o conteúdo até os modos de
utilização da língua” (EVARISTO, 2009, p. 27). Diante disso, o discurso literário
afrodescendente, muitas vezes, é aquele em que o autor ou autora negra olha para si e para o
mundo que o cerca com o olhar compromissado com sua própria história, colocando-se como
sujeito desse discurso e porta-voz de um segmento étnico-racial com o qual mantém uma
relação de pertencimento. Essa escrita tem suas peculiaridades e diferenças em vários aspectos,
diferindo do cânon literário europeu, seja pela perspectiva do narrador ou personagem negro
que se configura para além dos estereótipos que visam fixar e, portanto, construir uma imagem
depreciativa da pessoa negra, seja pela expressão de um universo cultural múltiplo, de estéticas
textuais que exigem também uma leitura conectada com o contexto das experiências cotidianas
e históricas das populações negras brasileiras, num processo dinâmico de desconstrução e
reconstrução de memórias e identidades afrodescendentes. No contexto escolar, a prática
de leitura de obras de autores e autoras negras ainda é um desafio para muitos professores e
professoras, o que tem sido amenizado por conta de um trabalho cada vez mais consciente, em
que buscam acompanhar as determinações de algumas leis da educação, como é o caso da lei
federal 11. 645, de 2008, que torna obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e
1
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indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados.
E assim, com o apoio da lei e de um resistente agenciamento das coletividades negras em defesa
de suas produções literárias, é possível apresentar aos estudantes essa literatura também como
uma estratégia de transformação de realidades, por se tratar de um discurso que revela nuances
da vida social em que muitos alunos estão inseridos, tendo ainda como positividade, o uso
estilizado da linguagem que alcança de forma contagiante as percepções dos leitores. Trata-se
de uma produção cultural híbrida, configurada como um jogo que possibilita “deslizar de modo
produtivo entre as heranças da tradição ocidental e as heranças das tradições da literatura oral
de origem africana que se transformaram na diáspora” (SOUZA, 2006, p. 67-68). É na literatura
enquanto espaço mnemônico que os autores negros recriam os mitos necessários para se
enraizar como sujeitos autóctones. A reapropriação do espaço da memória, portanto, possibilita
o lugar do afrodescendente na sua própria história. A renomeação de seu espaço e da sua história
significa reconstruir sua identidade, tomar posse de sua cultura; significa, em última análise,
resistir a uma violência epistêmica que continua até o presente. (WALTER, 2009). E é também
uma literatura que se delineia a partir de diferentes modos de construção textuais, apresentandose sob múltiplas formas, em diferentes momentos e regiões do país, em diversos grupos, autores
e obras, sob constantes diálogos e investidas de renovação e experimentação formais, num
processo contínuo que tem suscitado novas maneiras de conceber, interpretar e analisar o
fenômeno literário no Brasil (PEREIRA, 2007). Essa multiplicidade que caracteriza essa
produção é positiva e reflete os diversos modos de agir e estar no mundo das populações negras
do país. E no interior do Instituto Federal do Maranhão essas vozes precisam cada vez mais
ocupar um espaço de protagonismo na formação das novas gerações.
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A FESTA DO DIVINO EM ALCÂNTARA – MA E A PARTICIPAÇÃO DO NEGRO
Ana Carolina Diniz Souza1
Suzany Silva Batista2
Ilanna Maria Izaias do Nascimento3

A tradição da Festa do Divino remonta a Idade Média, quando a rainha Santa
Izabel, de Portugal, ofereceu a Coroa de seu reinado ao Espírito Santo, em pagamento de uma
promessa. De Portugal a festa chegou ao Brasil com os colonizadores do século XVI. No
Maranhão, o festejo ao Divino Espírito Santo, na cidade de Alcântara; inicia-se na véspera da
Ascensão e se encerra no domingo de Pentecostes.
Essa manifestação cultural religiosa possui aspectos que chamam a atenção como
a presença ou a participação de negros escravizados desde os primeiros registros sobre a
realização das comemorações. O historiador Carlos de Lima, Câmara Cascudo destaca que “a
Festa do Divino, com imperador, mordomos, damas, açafatas, guardas, guerreiros, pajens,
música e antes a folia, agenciadora ou complementar dos recursos, era orgulho reinol e
conquistou o negro escravo, num desejo puro de sublimação e alívio compensadores”.
(CASCUDO In: LIMA, 1988, p. 11).
No livro Memórias de Velho, o entrevistado Sr. Heidimar Guimarães Marques,
morador da cidade de Alcântara e descendente da família tradicional da região, aborda em sua
fala:
[...] Eu acho que meu avô, e principalmente a Mãe Calu (escrava do Barão de
Mearim, cedida para acompanhar a avó de Heidimar e tornou-se Mãe de criação de
toda família), que conhecia esta festa do Divino há muitos anos antes do que eu, ele
diziam que a Festa do Divino era programada, agilizada pelos escravos, quando
começou a Festa do Divino aqui a aceitação foi dos escravos, e naturalmente, eles
fizeram assim como em outras situações sobre religião, eles viveram assim um
sincretismo, eles procuravam assim envolver as entidades conhecidas e acreditadas
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pelos nobres, pela casta social daquele tempo e, com isso, a festa se tornou assim
muito popular, muito pública e colocavam-se os senhores em suas posições
honrosas, convidam os filhos dos senhores para representá-los nas cerimônias. Por
isso tem Imperatriz, Vassalos, Mordomos, reconstituindo uma corte.
(MARANHÃO, 1997, p. 124)

Prosseguindo a entrevista, o Sr.Heidimar

responde a pergunta: Mas naquela

época havia escravos?
Tinha escravos. Mãe Calu fez uma Festa do Divino com 20 anos, morreu com 115.
Então, foi na época da escravatura, muito antes da abolição que começou a Festa do
Divino, em Alcântara. Me lembro que um escravo do Felipe Franco de Sá fez a festa
como Imperador e convidou o filho do nobre para representa-lo na cerimônia, sendo
o Imperador do Trono. Que há o imperador, dono da festa que administra a festa e
aquele que o representa nas cerimônias. E ele não aceitou que seu filho fosse
Imperador junto e sim, expressou a sua vontade do filho do escravo se sentar no
trono e ele preparando o negro. Foi o primeiro Imperador negro em Alcântara, o
próprio filho do escravo se sentou no trono. Mandou preparar, cunhar uma coroa de
prata para que ele usasse. (MARANHÃO, 1997, p. 126)

Nesta fala, o Sr. Heidmar vê-se a presença do negro na Festa do Divino de forma
distinta. A absorção dos escravos na festividade como responsável de torná-la popular. E na
segunda fala, relata um momento que um escravo ao realizar a Festa do Divino e ser negado o
convite que fez ao filho de nobre para o posto de Imperador, fez-se o próprio Felipe Franco de
Sá, assumir o posto e, assim ser o primeiro negro que tem notícia a função de Imperador.
Atualmente a comunidade se envolvem independentemente da cor ou classe
social. A festa possui em destaque a participação do negro, com as caixeiras, que são
artistas/cantoras do toque com as melodias e a dança ao Divino. São mulheres negras
(geralmente), que demonstram resistência e força nesta função de caixeira.
O ritmo das caixeiras do Divino e os tambores africanos que ecoam pela cidade
oriunda de história e tradição é o que torna imprescindível a festa. Os tambores (caixas) são
instrumentos utilizados pelas caixeiras e manuseadas com duas baquetas, com o repertório de
cantigas compostas por elas mesmas. Portanto, a festa do Divino dialoga com as religiões
afro-brasileiras, para a realização da manifestação cultural.
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REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER: A COMUNIDADE FAZENDO
ACONTECER.
Andréa Lima Barros1
Maria Aline da Silva Mourão2
Maria Clara Silva Moura3
Vittória Maria Castro4

As rápidas e imprevisíveis mudanças no cenário global aumentam as solicitações dos setores
de produzir inovações e aperfeiçoar práticas sustentáveis de inclusão das populações na
condução da melhoria da qualidade de suas vidas, como protagonistas utilizando as redes de
apoio e as parcerias nessas iniciativas. O projeto Revitalização de espaço de lazer: a
comunidade fazendo acontecer tem o objetivo de levantar informações sobre o espaço de lazer
da comunidade com vistas a fomentar a implantação de projeto de turismo na segmentação
conhecida de turismo de base comunitária – TBC. A comunidade do Buenos Aires localiza-se
na zona rural do Município de Coelho Neto no leste maranhense e possui em torno de 76
famílias que vivem da agricultura de subsistência e de vínculos de trabalho com setor público
municipal. O projeto foi fruto de um trabalho desenvolvido pelo grupo de jovens JUF – da
comunidade que tirou a proposta de buscar parceria para revitalizar seu espaço de lazer – a
Lagoa da Mãe D’agua, uma espécie de nascente que tem em suas origens o misticismo de dar
água e vida ao povo do lugar. O projeto está em fase inicial de execução, utiliza-se de uma
abordagem qualitativa com traço na fenomenologia, buscando perceber a necessidade e anseio
da comunidade para traçar os passos seguintes. Recorrendo a ferramentas da antropologia
social, a saber: diário de campo, registro fotográfico, oficinas de sensibilização para direcionar
os próximos passos. Inicialmente Foi realizada três oficinas para implementação do projeto. A
primeira oficina realizada em agosto de 2020 foi para uma aproximação conceitual sobre os
termos como desenvolvimento local, sustentabilidade, turismo e comunidade junto aos
participantes do projeto; a segunda oficina foi de reconhecimento da estrutura física, natural,
geográfica e botânica do local e a terceira oficina foi de construção de equipes de trabalho e a
sensibilização sobre as habilidades necessárias ao grupo para colocar o projeto em prática.
Todas as coletâneas foram sistematizadas em roda de conversa por entender o potencial cultural
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das comunidades nativas como indicador de diferenças e similaridades (BARROS, 2019). Na
atual fase do projeto já é possível reconhecer colher como resultados: o interesse da comunidade
em participar do processo; o reconhecimento pelos moradores do protagonismo dos jovens da
iniciativa tendo a solidariedade como elemento principal desse tipo de projeto (CORIOLANO,
2009); a detecção da necessidade de implantação de algumas estruturas físicas para
concretização e a identificação de ferramentas e metodologias ativas acessíveis ao publico
executor da proposta de TBC.
Referências
BARROS, A. L. SINALIZADORES DO EMPREENDEDORISMO INDÍGENA PARA O
TURISMO: a ressignificação da cultura do povo guajajara no espaço vivido da aldeia
Zutiwa/MA-Brasil. 2019. 198 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação Stricto Sensu
em Turismo e Hotelaria, Curso de Doutorado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale
do Itajaí, Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, Balneário Camboriú, 2019.

BARRETTO, M. Manual de iniciação ao estudo do turismo. Campinas: Papirus,2003.
BURGOS, A., & MERTENS, F. A perspectiva relacional na gestão do turismo de base
comunitária. Caderno Virtual de Turismo, 15(1), 2015. p.81-98.

CORIOLANO, L. N. Arranjos produtivos Locais do Turismo Comunitário: atores e cenários
em mudanças. Fortaleza: UECE. 2009.

EMMENDOERFER, M.L. & ASHTON, M.S.G. Territórios criativos e suas relações com o
Turismo. Turismo & Desenvolvimento, V.4(21/22), 2014. p. 459-468.

GOODEY, B. Turismo cultural: novos viajantes, novas histórias. In: MURTA, S. M.;
ALBANO, C. (Org.). Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar. Belo Horizonte: Editora
UFMG: Território Brasilis, 2002.

29

CULTURA MATERIAL E IMATERIAL DO CAIXEIRO VIAJANTE
Antônio Lopes Vieira Filho1

O presente estudo, visa contribuir para uma melhor compreensão dos estudantes do Ensino
Fundamental, em específico, os do 8º ano, acerca dos conceitos de cultura material e imaterial,
identidade e patrimônio cultural. A partir disso, despertar nos alunos o interesse e a curiosidade
em conhecer mais sobre si mesmo e sobre seus antepassados, bem como a necessidade de
preservar estes vestígios que constituem parte de sua história. O referido estudo aqui
apresentado, está dividido em três capítulos, onde o capítulo 1, intitulado “Noções básicas de
cultura material e imaterial, identidade e patrimônio cultural: conhecer para preservar”, traz
algumas noções basilares de cultura material, imaterial e de identidade. A título de exemplo,
veremos a definição de patrimônio e a necessidade de preservá-lo partindo de uma melhor
compreensão da importância de tais domínios para as futuras gerações. O capítulo 2, que tem
como título “A Cultura Material e Imaterial no cotidiano do Caixeiro Viajante”, ressalta o
cotidiano do caixeiro viajante sob a perspectiva da cultura material e imaterial, as quais
corroboraram com as atividades inerentes à profissão do referido profissional do comércio
varejista caracterizando-o como um ser comerciante no exercício da sua profissão. Por fim, o
capítulo 3, que apresenta “A arte de persuadir do caixeiro viajante” como título, assevera acerca
de uma das principais atribuições do caixeiro viajante, a persuasão. Característica peculiar
inerente ao referido profissional de venda, e que constitui uma entre tantas qualidades comuns
a ele, contribuindo, então, no fechamento dos seus negócios e garantindo-lhe a confiança e
fidelidade de sua clientela. Para tanto, indicamos ações de cunho educativo e “dicas” de como
se preparar, antecipadamente, para as visitações a museus, centros históricos, sítios
arqueológicos e demais atividades extraclasse. Leituras prévias sobre o local a ser visitado, a
forma de se comportar dentro dos respectivos espaços, o que portar durante as visitas e tantas
outras informações simples, mas de extrema importância para um melhor aproveitamento ao
participarem de atividades culturais como as mencionadas.

A escolha do tema para a

construção deste paradidático deu-se em razão da necessidade de fazer uma interlocução entre
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a pesquisa científica, que, neste caso, tem como objeto de estudo o caixeiro viajante, e o
processo de ensino-aprendizagem no âmbito da sala de aula. Com base nas pesquisas acerca da
atividade desempenhada pelos caixeiros, desenvolvemos os elementos da cultura material e
imaterial que deram sustentação ao “ser” caixeiro, elevando a sua importância para o
desenvolvimento econômico, político, social e cultural do Piauí, especialmente, do município
de Parnaíba, dentre outras regiões do Brasil.
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LETRAMENTOS DA COMUNIDADE PAU POMBO/SANTA HELENA E SUAS
REPERCUSSÕES NO COTIDIANO ESCOLAR
Áurea Maria Brandão Santos1
Este resumo apresenta os resultados da oficina Letramentos da comunidade de Pau Pombo e
suas repercussões no cotidiano escolar fundamentada nos Novos Estudos de Letramento (Gee,
2008, 2003; Street 1984, 2014; Soares,2004, 2010; Kleiman, 2005, 2007, 2008, 2009) que
abordam o letramento numa perspectiva social e emancipatória. A oficina integrou o projeto de
extensão Educação, escolas quilombolas e formação de professores na Baixada Maranhense
desenvolvido pelo Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indiodescendentes (NEABI) do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Pinheiro. O projeto
fez parte de um conjunto de ações colaborativas entre a comunidade escolar IFMA campus
Pinheiro e representantes do Movimento Quilombola do Maranhão (MOQUIBOM). Teve como
objetivo contribuir para formação dos professores que atuam no território de Pau Pombo,
município de Santa Helena, estado do Maranhão. O projeto organizou-se em módulos com
oficinas ministradas no período de maio a dezembro de 2019. Buscou convergir conhecimentos
empíricos da comunidade aos saberes científicos, e assim, criar um espaço de
compartilhamento. Conforme o cerne do projeto, os propósitos desta oficina foram - discutir
sobre os conceitos de Alfabetização e Letramento; listar os eventos e as práticas de letramento
presentes no cotidiano da comunidade; debater acerca de potencialidades e fragilidades nos
processos de ensino de leitura e escrita no espaço escolar; elaborar/ sugerir atividades a serem
trabalhadas em sala de aula e socializá-las com o grupo. A ideia de fazer correlações entre os
letramentos que circulam nas comunidades e os textos que circulam no espaço escolar é
referenciada por pesquisadores como Shirley Heath que destaca as etnografias de comunicação
como instrumentos para professores e alunos intermediarem a linguagem e as diferenças
culturais e, a descobrirem como reconhecer e usar a língua como instrumento de poder
(HEATH, 1983). As atividades da oficina foram iniciadas com o caloroso acolhimento dos
participantes, e estiveram organizadas de forma a favorecer confluências entre teoria e prática.
O ponto de partida foram discussões e reflexões sobre as práticas de linguagem, o potencial da
linguagem no desenvolvimento e na representatividade dos indivíduos. Em seguida, foram
apresentadas concepções teóricas sobre Alfabetização e Letramentos. Logo, se pôde avaliar as
percepções dos professores sobre o tema e dirimir algumas dúvidas. Feito isso, foram feitas
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análises do material didático utilizado nas escolas para comparar os textos sugeridos com
aqueles que os professores e estudantes costumam ter mais acesso e também, avaliar se havia
uma equivalência à realidade do cotidiano. Aos participantes, foi dada a tarefa de a partir dessa
análise, apresentar uma proposta de leitura/produção textual com base num texto de ampla
circulação na comunidade. Como resultados da experiência propiciada pela oficina, pontua-se
que, em relação à abordagem dos conceitos de alfabetização e letramento, pôde-se constatar
que parte considerável dos docentes ainda trazia dúvidas incipientes sobre os temas, e alguns
deles, também não conseguiram descrever com clareza os métodos de alfabetização utilizados
em sala de aula. A discussão em torno dos eventos e práticas de letramento da comunidade de
Pau Pombo gerou reflexões pertinentes, sobretudo, ao se constatar o distanciamento entre o que
propõem os livros didáticos e o que permeia o cotidiano de estudantes e docentes. Houve um
forte engajamento na sugestão/elaboração de práticas de ensino tendo sido socializadas
atividades feitas com poucos recursos e muita criatividade. Por fim, destaca-se a necessidade
de uma mobilização em prol de uma formação digna para os professores que atuam nas
comunidades mais longínquas, tendo em vista, que apesar de desejarem muito, a maior parte
desses professores ainda não possui formação superior. Além disso, se quer ressaltar a
importância da socialização dessas práticas e do aprendizado resultante delas, para que possam
ser geradas novas possibilidades de atuação, e, principalmente, para que nos conduzam à
criticidade e à mobilização.
Palavras-chave: letramentos, comunidade, leitura e escrita.
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CAMINHOS PARA O DIREITO TERRITORIAL QUILOMBOLA: MOVIMENTO
NEGRO E AS MOBILIZAÇÕES PRÉ-CONSTITUINTE
Daisy Damasceno Araújo1
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar o cenário de articulações e mobilizações do
Movimento Negro, no Brasil e no Maranhão, no processo de luta por garantias constitucionais
e pela titulação de territórios no país. Para isso, realizou o mapeamento dos diversos encontros
e congressos realizados nos anos que antecederam a Assembleia Nacional Constituinte (ANC),
realizada nos anos de 1987 e 1988, cujos debates e deliberações configurariam a Constituição
Federal de 1988 (CF/88), promulgada em 05 de outubro daquele ano. Foi realizada pesquisa
bibliográfica acerca da temática (que apontou a existência de diversos encontros no Maranhão
e no Pará), etnografia dos documentos produzidos à época (a exemplo daquele produzido na
Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, em 1986, e das atas da ANC) e entrevistas
com membros do Movimento Negro e com constituintes. O lugar de fala do Movimento Negro
nas décadas de 1970 e 1980, e suas constantes articulações expressas em Encontros, pesquisas
e outros repertórios de ações coletivas, nos ajudam a entender a presença da categoria quilombo
no texto constitucional, expresso no artigo 682 (ADCT). Nesse processo, identifiquei que o
Movimento Negro do Maranhão possui papel importante e de destaque no processo de luta por
garantias constitucionais, especialmente no direito destinado aos remanescentes de quilombos.
Um dos grandes nomes das organizações ligadas ao Movimento Negro no país, o Centro de
Cultura Negra do Maranhão (CCN/MA), fundado em 1979, era uma das maiores referências
fora do eixo Rio-São Paulo e foi fundamental, desde a década de 1980, para a articulação das
“comunidades negras rurais”3 no estado. Muitas das lideranças pertencentes ao CCN/MA são
constantemente mencionadas como personagens importantes na luta pelas garantias
constitucionais. Antes da ANC, houve a realização de eventos que versavam sobre a garantia
da terra/dos territórios às comunidades negras rurais como o I Encontro da Comunidade Negra
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Maranhense, realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 1986, para debater a Constituição Federal
e a questão agrária no país, e os Encontros das Comunidades Negras Rurais do Maranhão, o
primeiro sendo realizado no período de 14 a 16 de agosto de 1986, na capital São Luís, com o
tema O Negro e a Constituição Brasileira. Foram realizados, ainda, seminários, cursos e oficinas
visando a formação de lideranças para atuarem na luta por direitos para as comunidades negras
rurais. No processo de etnografia desses movimentos e no diálogo com os interlocutores, é
possível identificar que a questão da terra ocupou lugar central nos debates, ainda que fossem
mencionados temas como cultura, educação, legislação, religiosidade (FIABANI, 2008). A
partir do diálogo com Sansone (2003), Domingues (2007), Santos (1994) e Sousa (2018), cabe
destacar que o Movimento Negro aqui citado não é concebido como um conjunto homogêneo,
mas como um conjunto de organizações diversas, formadas por diferentes sujeitos que discutem
a temática racial, bem como lutam pelo combate ao racismo e pela garantia de políticas de
promoção da igualdade racial, em diferentes lugares da federação. Dito isto, apesar de entender
o Movimento Negro a partir da perspectiva da pluralidade de organizações que o compõe, uso
a nomenclatura no singular, uma convenção cujo uso se tornou habitual, estabelecido, ao tratar
das diversas representatividades que versam sobre a questão dos negros e negras, e suas lutas
por direitos no Brasil. Portanto, a presente pesquisa dialoga com a proposta central do Simpósio
Temático 03, apresentando como os diferentes repertórios de ações coletivas e os diferentes
processos de lutas e resistências de organizações sociais relacionadas à temática racial,
realizados no contexto pré-Constituinte, foram de suma importância para a inserção do direito
quilombola no texto constitucional, ainda que as dificuldades de efetivação do direto na
contemporaneidade sejam desafiadoras.
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DORORIDADE E O FEMINISMO NEGRO: REFLEXÕES SOCIOLÓGICAS E
IMPLICAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS NA LUTA FEMINISTA E ANTIRRACISTA
Érika Aparecida Silva Navas1
Bruna Morais Pereira2
(Orientadora) Benedita de Cássia Ferreira Costa3

Introdução
A luta contra as dominações do machismo e do racismo são e devem ser permanentes. Não
podemos perder de vista, entretanto, que as lutas são muitas, e as compreensões sobre elas
também. E quando falamos de machismo e racismo, devemos levar em consideração que são
dois fenômenos sociais que devem ser entendidos de forma entrelaçada, logo deve-se abordar
tanto um como o outro, em suas especificidades, mas também em suas convergências,
ampliando o olhar sobre as múltiplas questões relacionadas a essas opressões. Nesse sentido,
quando falamos da luta feminista, devemos perceber a necessidade de também incluir a pauta
antirracista, já que é necessário ter um olhar interseccional para tal problemática. Esse alerta,
indicado por Angela Davis, em Mulheres, Raça e Classe (2016) nos leva ao centro do nosso
trabalho: compreender os termos e conceitos que são construídos e se imbricam na composição
das lutas sociais.

Objetivos
Ainda em construção, a presente pesquisa tem como objetivo estabelecer um diálogo entre as
obras Dororidade, de Vilma Piedade (2017) e Quem tem medo do feminismo negro?, de
Djamila Ribeiro (2018), duas obras produzidas por mulheres e feministas negras, e
compreender, do ponto de vista sociológico, o processo de construção de conceitos e questõeschave na constituição do chamado feminismo negro. O nosso foco é demostrar, por um lado, o
quanto esse assunto é importante e necessário de ser debatido amplamente na sociedade, bem
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como trabalhado na esfera educacional, e por outro, ressaltar como o conceito de dororidade é
imprescindível na constituição e fortalecimento do feminismo negro.

Metodologia
A perspectiva metodológica aqui adotada foi a qualitativa, com revisão bibliográfica e análise
conceitual da noção de dororidade. Em uma primeira investida, realizamos leitura e estudo dos
dois textos centrais no nosso estudo, elencando as principais ideias, elementos, caminhos
apresentados pela autora Vilma Piedade, estabelecendo essa discussão em torno do feminismo
negro, a partir da perspectiva de Djamila Ribeiro, e outras autoras.

Aporte teórico e Discussão
As referências teóricas utilizadas foram, em primeiro lugar, acionadas em um movimento
duplo, já que Piedade (2017) e Ribeiro (2018) são ao mesmo tempo, objeto de análise e aporte
teórico, na medida em que contribuem na compreensão epistêmica, histórica e política dos
conceitos que ajudam a conformar e forjar o feminismo negro. Além dessas autoras, dialogamos
com Carneiro (2011), bell hooks (2015), Collins (2019) e Davis (2016). Todas as autoras nos
provocam questões centrais em nosso trabalho: Como é participar de um movimento que luta
contra exclusão-dominação da mulher e mesmo assim, se sentir excluída, enquanto mulher
negra? Como é esse processo? Existe dor? A mulher aguenta e suporta tudo sem dor? Que dor
é essa que nos fala Vilma Piedade? Em que medida determinados conceitos ajudam a fortalecer
o feminismo negro? Nossa incursão sociológica apontou que o conceito de Dororidade,
entendido como a dor que é histórica e que só a mulher negra pode sentir é fundamental para
entendimento do feminismo negro, na medida em que carrega o peso histórico e simbólico do
processo de escravidão que os nossos ancestrais sofreram e se reatualiza nas práticas cotidianas
do mundo atual. Tal conceito nos faz olhar para a concomitância do problema de que ao olhar
para a dor que o racismo provoca, nos move a entender que essa dor é preta, não que a dor das
pretas seja maior ou menor, dor é dor, e pronto, conforme Vilma Piedade. Dororidade indica,
sobretudo, um movimento epistemológico e político, quando a dor se transforma em potência,
possibilitando novos marcos emancipatórios para as mulheres negras.

Considerações Finais
Mulheres negras, como as autoras que tomamos para análise, ao nomear, refletir e escrever
(sobre) problemas/problemáticas específicas que dizem respeito a elas (e a nós), constroem uma
contra narrativa ao feminismo eurocêntrico e generalizante. Dessa forma, nosso trabalho aponta
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para a importância de compreender a feitura epistemológica dos movimentos sociais, e,
especialmente, de estarmos atentas às nossas próprias condições, enquanto mulheres negras,
feministas ou não.
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ABADÁ-CAPOEIRA DE MESTRE CAMISA: IDENTIDADE DE UMA ESCOLA DE
CAPOEIRA
Francílio Benício Santos de Moraes Trindade1
Marcos Vinícius Gomes de Oliveira2

RESUMO: Nesta pesquisa, pretende-se investigar a Escola de Capoeira informal ABADÁ, de
Mestre Camisa em seus livros: Versos, pensamentos, citações, provérbios, ditados, adágios,
anexins, aforismos, máximas e ditos populares (2015) e Jogando com as palavras nas
rodas da vida (2016); e As canções e histórias de um Capoeira (2007), de Ulisses Gomes da
Silva (Esquilo). Pretende-se também buscar as relações identitárias e a memória afro-brasileira
na literatura da Capoeira Abadá a partir das análises desses livros produzidos pela Escola
ABADÁ-CAPOEIRA. Para a realização dessa investigação, há de fazer uma leitura nos
periódicos da ABADÁ-CAPOEIRA, da poesia de Mestre Camisa e Professor Esquilo, assim
como a própria fala do Mestre Camisa que revela os fundamentos e princípios da Capoeira.
Neste trabalho, a pesquisa está voltada para valorização e reconhecimento da arte capoeira,
tanto no o meio social quanto para o indivíduo, através da ressignificação da cultura abordada.
Essa pesquisa é qualitativa, é aplicada. Para isso, recorre-se a alguns autores como Stuart Hall,
Aleida Assmann, entre outros autores.
1.INTRODUÇÃO
A capoeira é uma arte híbrida, luta, música, dança, e jogo que se desenvolveu no Brasil
a partir do agrupamento de diversas culturas, provindas dos africanos, essa arte faz parte das
raízes e da história do Brasil, o seu gingado, o modo de lutar e os versos cantados nas rodas de
capoeira apresentam uma fonte de informações e vestígios da sua memória. A ABADÁCAPOEIRA é a maior instituição de capoeira do mundo, presente em mais de 70 países, ,
contudo, mesmo com um grande alcance, ainda é vítima de forte preconceito. Mestre Camisa
em seu livro: Versos, pensamentos, citações, provérbios, ditados, adágios, anexins,
aforismos, máximas e ditos populares de Mestre Camisa revela “Quem não sabe de onde
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vem, não sabe pra onde vai, não sabe o que diz e nem sabe o que faz”. Neste pensamento,
acentua a morbidade do brasileiro frente às culturas afrodescendentes, não importando qual sua
forma de manifestação, o projeto ABADÁ-CAPOEIRA, de Mestre Camisa: memória,
literatura e identidade deve mostrar através das palavras dos próprios capoeiristas. Investigar as
relações identitárias e a memória afro-brasileira na literatura da Capoeira Abadá a partir de
análises desses livros de Mestre Camisa , e de Ulisses Gomes da Silva (Esquilo); dando
visibilidade a essa cultura, mostrando sua importância e suas contribuições.
2. METODOLOGIA
Essa pesquisa é qualitativa porque busca explorar os textos dos capoeiristas e
compreender a memória da Capoeira; é aplicada, pois procura ressignificar a visão de capoeira
entendida pela sua tradição, recorre-se aos conceitos e análises que possuem um referencial
teórico voltado também para disciplinas como história e sociologia, contribuindo com a
formação da identidade cultural afro-brasileira. Para isso, recorrem-se alguns autores
especializados Stuart Hall, Aleida Assmann, Paul Gilroy, entre outros autores.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Mestre Camisa, José Tadeu Carneiro Cardoso (1955, Itapeipu, Jacobina – BA),
é uma pena que nós capoeiristas não conseguimos conscientizar os brasileiros para entender os
benefícios que a Capoeira contribui para apropria sociedade brasileira e mundial. E vai além
afirmando que é um desafio dos Mestres e dos capoeiristas e dos teóricos da escola AbadáCapoeira nesta década em diante em sua aula do dia 16 de fevereiro de 2021 em Workshop de
Desenvolvimento dos Hemisférios Cerebrais, ministrado pelo Prof.º Paolo Giovanni da
Universidade do Cérebro em uma Palestra para os integrantes da Escola Abadá: “ No dia em
que todos os brasileiros// tiverem consciência da sua cultura//e da sua identidade,//nós vamos
ter muito mais brasilidade” (MESTRE CAMISA, 2016, P. 71).
Nesta Escola de Capoeira, em uma de suas manifestações artísticas, através da literatura
cantada, Ulisses Gomes da Silva (2007), Esquilo, em Volta no tempo, se transporta há tempos
que recria imagens que são figuras simbólicas verdadeiros ícones da Capoeira, reconstruindo a
memória através de referências significativas, clamada pelo epíteto, pois cada nome é uma
história: “Voltava pra ver mestre Bimba jogar//

Voltava pra ver seu Pastinha também// Eu

voltava pra ver seu Traíra, Maré e também Paraná//

Voltava pra ver Besouro Mangangá”(SILVA,

2007, p.190).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta Escola informal de Capoeira Abadá, que não possui sala de aula e é
multidisciplinar, o poeta capoeirista busca as lembranças no passado que ainda está presente na
memória dos capoeiristas, pois o poeta precisa manter essas lembranças para que haja uma
relação mais próxima entre aqueles capoeiristas do passado e os do presente, já que cada nome,
lembrança, resgata a tradição que dialoga com as mudanças e as diferenças comuns a toda arte.
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A ARTE DO GRAFFITI NA ESCOLA E SUAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA
EDUCAÇÃO.
Gleydson Rogério Coutinho¹

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Graffiti; Hip-hop;
“Transformar a realidade e edificar uma sociedade onde a discriminação de raça e a
exploração social sejam eliminadas”. (SANTOS, 2015, pág. 268)
Neste trabalho de alcance social temos as ações socioeducativas da cultura popular e do hiphop como base essencial para o seu desenvolvimento, “menção a mártires negros e contribuição
a inclusão da “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo das diretrizes e bases
da educação nacional convencionada com a Lei Nº 11.645/08”. (COUTINHO, 2018, p. 57)
Com ênfase na arte do graffiti, objetiva-se contribuir com a educação produzindo
experimentações pedagógicas. Para contextualizar o fazer artístico junto ao determinado
público, a metodologia buscará ainda como resultado, realização de minicurso. Sendo o ponto
de partida o uso pedagógico de materiais artísticos e didáticos utilizados em exercícios escolares
a partir da leitura, reflexão e produção de imagens.
O minicurso "A arte do graffiti na escola e suas relações étnico raciais na educação" contempla
componentes curriculares associados ao cotidiano escolar e suas possibilidades de vivências
com a cultura popular, visando fortalecer a participação política e protagonista dos
participantes, pois, através de processos participativos ocorre a arte de educar, informar,
comunicar, organizar, mobilizar e transformar o espaço em que ocupamos produzindo
conhecimentos científicos. Nessa projeção Coelho (2018, p.13) expõe que, “ao retratar as
experiências da população, o grafite se transforma em forma de aprendizado e incita a
observação e sensibilização humana, atitudes consideradas como propulsoras do
conhecimento”.
As intervenções artísticas e educacionais buscam o despertar para a importância da arte e
expansão dos seus conhecimentos educacionais e étnicos correlacionados as manifestações
culturais e artísticas da cidade. Tendo no graffiti uma forma de evidenciar, alertar e promover
o nosso dever em relação à educação, a fim de que o público possa ter reflexão crítica quanto à
sua responsabilidade cidadã. Proeminência essa narrada por Coutinho (2018, p.26), “estão
intrínsecas as relações entre hip hop e Educação, a arte pela sua própria essência pode está
1. Especialista em Arte e Educação e em Educação Especial Inclusiva
E-mail: gleydsoncouti@gmail.com
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correlacionada com a sociedade de maneira tão necessária em que ambas intervém uma na outra
num fluxo histórico de influencias e renuncias”.
Contrapondo a manutenção da iniquidade política e disparidade social, Paulo Freire (1996)
propõe uma intervenção eficaz que aspire melhores relações humanas e contemplem uma
sociedade mais justa e igualitária. Apresenta tal ideia nos dizendo, “quando falo em educação
como intervenção me refiro tanto à que aspira a mudanças [...] quanto à que, pelo contrário,
reacionariamente pretende imobilizar a História e manter a ordem injusta”. (FREIRE, 1996,
p.68).
A partir do questionamento da possibilidade de diálogo entre os saberes artísticos, culturais e
educacionais, com esta proposta de minicurso pretende-se continuar oportunizando a prática
educativa vinculada à arte do graffiti, desenvolvida através do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas NEABI. Dentro da perspectiva de utilidade do graffiti enquanto parte
integrante da educação no currículo escolar, desde o ano de 2017, o grupo MBR (Margens da
BR) originário da Disciplina de Arte ministrada pela professora Josinelma Bógea no Curso
Técnico em Administração, realiza atividades de ensino e extensão a partir do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Buriticupu.
Com interferências nas escolas, o graffiti se torna um dos meios de comunicação visual
acessível para estudantes, tendo o poder de informar, se tornando forte aliado para o
desenvolvimento de uma pertinente linguagem, dando oportunidade por meio desta arte para
que grupos se identifiquem e valorizem suas culturas locais em meio às reflexões que são
expostas. Concordamos com a afirmação de Santos (2015, pág. 268), “através do hip-hop, tem
possibilitado a reelaboração da identidade étnico-racial, resgatando valores da cultura e da
história negra, antes negada no contexto da sociedade brasileira de herança escravista”.
Associando a arte urbana com a educação conforme aponta Coutinho (2018, p.10), “utilização
do graffiti, que busca na prática pedagógica a reflexão para que seja realizada a transmissão de
informação na produção de conhecimentos e apreensão de valores”. Atualmente, o grupo MBR
está associado ao NEABI IFMA Campus Buriticupu, constituindo parte da composição dos
membros pesquisadores deste importante instrumento institucionalizado de ação afirmativa
referente às relações étnicas raciais de educação, cultura e política pública.
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AGÒ, YAGÒ OLUKO: teorias e metodologias motivacionais para o ensino
da História Africana e Afro-brasileira.
Guilherme de Sousa Moraes1
Thamires Mikaelle da Silva 2
Nila Michele Bastos Santos (orientadora)3

RESUMO
O estudo pretende analisar as teorias e metodologias para o ensino da História Africana e afro-brasileira,
na educação básica. Tendo em vista que a lei 10.639 que estabelece a obrigatoriedade deste ensino
completa, no ano de 2021, dezoito anos. Objetivamos investigar as transformações sofridas, as
permanências, rupturas, os avanços e as dificuldades no ensino deste componente curricular. Trata-se de
uma pesquisa exploratória e bibliográfica, concentrando-se nos repositórios acadêmicos on-line sobre a
temática com as análises qualitativas. Buscamos também apresentar uma série de metodologias e
estratégias exitosas que contribuirão com os estudos pertinentes ao que se refere à educação antirracista
e antidiscriminatória, colaborando assim no entendimento das relações étnico-raciais.
Palavras-chave: Educação. História Afro-brasileira. Metodologias motivacionais. das relações étnicoraciais

INTRODUÇÃO
Agò, Yagò Oluko, significa em Yorubá, “por favor, dá-me licença professor” e
optamos para começar com essa expressão para apresentar aos professores da educação básica
teorias

e

metodologias

que

possam

contribuir

para

uma

educação

antirracista,

antidiscriminatória e fundamentada na Alteridade.
Em 9 de janeiro de 2003 o então presidente Luís Inácio Lula da Silva, sancionou a lei
10639/2003, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino da História e cultura afro-brasileira.
Muitos foram os desafios dessa implementação, houve clara resistência de setores da sociedade
que apresentava desde acusações de “racismo reverso” a mecanismos dissimulados de se tentar
diluir e descaracterizar a proposta de redimensionamento da própria LDB. Apesar disso, a lei
vigorou e a escola teve que se adaptar, novos proponentes curriculares foram criados, as
licenciaturas passaram a oferecer as disciplinas em seus currículos, formações continuadas para
professores na ativa foram oferecidas em redes públicas e privadas. Houve muito material
didático produzido, dissertações, teses, monografias e artigos apresentavam uma visão
profunda, acadêmica e contextualizada dos desafios de uma educação antirracista e
1
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apresentaram alternativas para uma visão descolonizada do pensar.
Infelizmente, o racismo não se elimina com decretos, apesar de eles ajudarem no
processo de mudança de mentalidades, estas demoram a se modificar, suas transformações
ocorrem no tempo da longa duração e é por isso que a conquista em 2003 - fruto da luta popular
e histórica, da organização dos movimentos negros – não deve ser vista como um fim. As
mudanças trazidas pela lei 10.639/03 e posteriormente pela Diretrizes Nacionais de Educação
das Relações Étnico-raciais são apenas um norte para a ação.
O PROJETO DE PESQUISA “AGÒ, YAGÒ OLUKO”
A História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e as Relações Étnicos raciais, mais que
uma temática é uma questão de suma importância para a identidade, desenvolvimento e
permanência na escola de alunas e alunos, Negras e Negros. Trazer para a sala de aula conteúdos
relativos à construção das identidades, valores, ética, religião, relações de gênero, de raça, de
trabalho é antes de tudo um exercício em prol da diversidade étnica, cultural e sexual do nosso
país. A lei 10.639/2003 veio para alicerçar o educador que visa estimular o respeito, a tolerância
e a solidariedade de seus alunos e que luta contra o racismo e a discriminação. Mais do que isso,
ela abriu espaços para os alunos e alunas negros, afrodescendentes, identificarem-se com suas
raízes de forma positiva e não apenas como escravos, inferiores, marginalizados e explorados.
É claro que apagar séculos de dominação étnica da mente das pessoas não é tarefa fácil, e,
portanto, tão imprescindível.
Não é possível refutar o diálogo sobre essas temáticas étnico-raciais, sendo
indispensável que os professores estejam preparados para o diálogo sobre o
assunto, sendo conhecedores sobre as diversas questões sociais que permeiam
o espaço escolar, de tal modo a reflexionar e mediar o antagonismo na
sociedade. (CRUZ, 2017, p.15 e 16)

Entretanto, o que percebemos hoje é que, excetuando ações individuais de professores
realmente comprometidos, os estudos da cultura afro-brasileira são demarcados temporalmente
em novembro, na Semana da Consciência Negra, sem continuidade em outras conjunturas e não
é esse o objetivo proposto.
Sabemos, no entanto, que alcançar efetivamente o que a lei determina só é de fato
possível quando há investimento na educação, o que infelizmente nos últimos anos não está
ocorrendo. Na contramão do desenvolvimento, temos o Governo restringindo orçamentos para
a Educação, retirando disciplinas, diminuindo carga-horárias, além de perseguições que buscam
impedir as discussões sobre igualdade de gênero, questões étnico-raciais, preconceito e
desigualdade. Todos estes ataques reforçam, mais ainda, a necessidade da participação da
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sociedade civil na luta para não perder os direitos alcançados e garantir a aplicação da lei.
Nosso projeto propõe apresentar teorias, metodologias e estratégias, que a despeito de
todas as mazelas que a educação brasileira sofre, possam ser aplicadas na educação básica, de
modo que alunos e alunas negros e não negros possam tomar consciência das desigualdades
extremas que temos em nossa sociedade e, portanto, adquirir o cabedal cultural necessário para
lutar pela equidade tão desejada
O levantamento dos exemplos de sequencias didáticas exitosas, estão sendo
compilados em uma cartilha que posteriormente será disponibilizada nas escolas de ensino
fundamental dos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, cujo a região o IFMA atende.
Esperamos que material compilado possa contribuir na ressignificação de determinados
assuntos de modo que educadores possam trabalhar com a história e a cultura negra, como uma
importante forma de desmistificar estereótipos e garantir espaços de representatividade,
mantendo a luta contra o racismo e todo e qualquer forma de discriminação.
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O CINEMA COMO SÍMBOLO DA MODERNIDADE EM TERESINA (1900-1920)
Isaac Peron Cunha Carvalho
Resumo:
O presente trabalho tem por objetivo a análise do cinema como símbolo da modernidade em
Teresina, Piauí de 1900 a 1920, com destaque para o estudo da conjuntura em que a cidade
estava passando na época, que passava por diversas transformações, tanto cotidianas, como
sociais e econômicas, com a inserção na sociedade de diversas inovações tecnológicas,
estabelecendo relações imediatas, com as grandes cidades.
Palavras-chave: História; Cinema; Cidade; Modernidade; Teresina.
Objetivos
•

Situar a cidade como espaço sujeito a sofrer também diversos processos, dos quais
muitos só têm um único intuito, o de privilegiar uma certa classe, que possui os meios
de produção, os melhores bairros e as melhores casas. Isto muitas vezes é possibilitado
pela própria urbanização e modernização, que começa a partir do século XIX, com o
crescimento e a proliferação de diversas cidades.

•

Identificar a conjuntura em que a cidade estava passando na época, visto que a mesma,
se encontrava inserida, em diversas transformações, tanto cotidianas, como sociais e
econômicas, com a inserção na sociedade de diversas inovações tecnológicas,
estabelecendo relações imediatas, com as grandes cidades;

•

Explicar como o conceito de moderno, era algo atrelado ao novo, a um ideal de futuro;

•

Analisar o cinema como símbolo da modernidade em Teresina, Piauí de 1900 a 1920;

Metodologia
Dessa forma, foram utilizados textos historiográficos que explicam o conceito de
cidade, como a própria Raquel Rolnik, Sandra Jatahy Pesavento, Roberto lobato e Michel de
Certeau, também foram utilizados textos que elucidam acerca do processo de modernização
como os textos de Nicolau Sevcenko, Francisco Alcides do Nascimento e de Teresinha Queiroz,
eles também puderam ser utilizados como forma de percepção das representações sociais acerca
do cinema na cidade.

Artigo apresentado originalmente na disciplina de História e cidade
Discente do curso de História/UFPI; Aluno da Universidade Federal do Piauí – Campos Universitário
Ministro Petrônio Portela – Unidade Sede – Teresina Piauí
Autor – Isaac Peron Cunha Carvalho - Isaaccunha21@gmail.com
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Resultados Parciais
O caráter excludente do processo de modernização possui várias faces, O que muitas
vezes se percebe que o conceito de modernidade seria uma projeção para o futuro e que, muitas
vezes é imposta de forma autoritária, como aconteceu em diversas cidades do Brasil. Havia um
ideal a que se queria chegar de modelo de cidade, um exemplo seria as próprias obras que serão
feitas pelos os governantes com o intuito de embelezamento e urbanização na cidade de
Teresina;
Em síntese, o cinema despertou o interesse por onde passou e se firmou, através da sua
incorporação ao cotidiano, e isso não se deu somente no mundo, como também na própria
Teresina, visto que a própria capital estava inserida no processo de modernização.
Considerações Finais
O cinema seria algo tão “raro e curioso; os aparelhos são ambulantes e perfazem um
circuito regional, indo das capitais ao interior; as máquinas enquanto tais e referidas e chamam
a atenção enquanto mecanismos.” (QUEIROZ, 2011, p. 45).Cada literato tinha sua própria
maneira de ver, sentir e interpretar os novos objetos, que por sua vez este era fruto do
desenvolvimento proporcionado pela modernidade, os próprios literatos já eram adultos quando
presenciaram essas mudanças, e ora estes vão criticar a Sétima arte, e ora vão também estes se
fascinar projetados pela mesma, e esta ai um dos principais motivos do cinema ,ter uma
crescente importância, “o apelo constante , imediato cada vez maior á fantasia e ao sonho.do
espectador. É nesta dimensão que reside seu maior diferencial em termos das outras diversões.”
(QUEIROZ, 2015, p. 211).
A área de História e cidade, se constitui uma área riquíssima para pesquisa, não
somente para a busca do entendimento das mudanças ocorridas, ao longo do tempo na própria
cidade, como também para o entendimento do porque o processo de modernização se constituiu
de forma autoritária nas cidades e principalmente nas capitais brasileiras
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O CINEMA MOÇAMBICANO EM SUA DIMENSÃO POLÍTICA
Itamiris Cantanhede e Cantanhede
O cinema como instrumento político foi um recurso utilizado por colonizadores
europeus em seus domínios africanos e consistia na projeção de filmes com o intuito de
promover a ideologia ocidental e fazer propaganda da cultura da metrópole. Nesse sentido, em
Moçambique, o cinema foi uma arte presente desde o tempo colonial, a qual encontrou
aceitação entre o público e, após a independência, exerceu um papel fundamental para a
construção da identidade e formação da nação. Diferente das produções portuguesas exibidas
durante a colonização, o cinema moçambicano estava preocupado em elaborar um conteúdo
voltado para seu próprio povo, distante do eurocentrismo. Diante disso, o objetivo deste
trabalho é analisar como a cinematografia moçambicana cumpriu uma iniciativa política e
desempenhou a função de agente da descolonização e fortalecimento da identidade nacional e,
além disso, perceber quais as contribuições do Instituto Nacional de Cinema (INC) e de
cineastas como Ruy Guerra e Licínio Azevedo. Afinal, reconhecendo a relevância do seu papel
social, o cinema condensa e reflete o contexto histórico, político e social das sociedades e, no
caso de Moçambique, a sétima arte está interligada com os processos coloniais e das guerras de
independência e civil, repercutindo nas temáticas das produções e na maneira como elas são
recebidas pelo público.
Dessa maneira, se de início o cinema em Moçambique esteve relacionado com o
domínio português, que inspecionava quais tipos de exibições seriam permitidas (CONVENTS,
2019, p. 30), a partir de 1975 essa situação começa a mudar, após o país conquistar a
independência de Portugal e começar a produzir seus próprios filmes. De fato, depois da
independência, o presidente Samora Machel ⎯ o primeiro presidente de Moçambique ⎯ deuse conta de como a imagem era fundamental para o processo de construção da nação. Com o
país sob o comando do partido da FRELIMO1 (Frente de Libertação de Moçambique), forjouse um processo de formação da identidade moçambicana, um projeto que significava buscar
uma certa “moçambicanidade”, aspecto que também foi investido para o cinema. Afinal de
contas, nesse período, Moçambique apresentava grande porcentagem de pessoas analfabetas,
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estando quase toda a população nessa situação. Assim, educar através das imagens era uma
proposta viável. Para tanto, o presidente Samora Machel, em 1975, criou o Instituto Nacional
de Cinema (INC), que funcionou como uma espécie de laboratório para a construção de filmes,
de documentários, de cinejornais. E, além disso, reuniu técnicos, diretores, pessoas do mundo
todo envolvidas com o cinema, fazendo essa conexão de Moçambique com outros países através
da sétima arte.
O Instituto Nacional de Cinema teve seu funcionamento até 1991, quando ocorreu um
incêndio e suas salas e equipamentos foram destruídos. Segundo Lopes (2016, p. 7), “o INC
produziu treze longas-metragens, 119 curtas-metragens e 395 reportagens televisivas batizadas
com o nome de Kuxa Kanema (‘Nascimento do Cinema’)”. A sua importância reside justamente
na sua produção. Como era financiado pelo governo, o instituto deu o toque inicial para o
incentivo da produção local. Os filmes das primeiras décadas eram engajados politicamente e
o intuito era de gerar um cinema longe do colonialismo, dos resquícios portugueses, um cinema
voltado para o povo moçambicano.
Pelo INC passaram personalidades importantes do cinema. Samora Machel convidou o
cineasta Ruy Guerra para ser diretor do instituto e, além dele, também transitaram figuras como
os franceses Jean Rouch e Jean-Luc Godard e o brasileiro Licínio Azevedo que, juntos,
formaram e ajudaram a criar a primeira geração de cineastas moçambicanos.
O cineasta Ruy Guerra, por sua vez, nasceu em Moçambique, mas foi erradicado no
Brasil desde 1958. Guerra tem seu nome registrado na história do Cinema Novo brasileiro, dos
anos 1960, e foi ele quem, no final da década de 1970, mobilizou alguns cineastas para a
produção de Moçambique. Ele realizou o primeiro longa-metragem de ficção moçambicana,
em 1979, com o título “Mueda, Memória e Massacre”. Já Licínio Azevedo, é um cineasta
brasileiro-moçambicano, nasceu em Porto Alegre, mas foi erradicado em Moçambique logo
após a independência. Suas produções são principalmente documentários e ele preza por tratar
questões políticas, sociais e culturais vivenciadas por Moçambique independente ou pós-guerra
civil. Ele é ainda hoje um dos grandes nomes do cinema moçambicano, é cofundador e
presidente da produtora Ébano Multimedia, uma das mais importantes de Moçambique. Suas
obras já foram premiadas e exibidas em diversos festivais. Licínio reconhece no cinema um
importante instrumento para a consolidação da nova nação. Suas produções são principalmente
documentários e ele preza por tratar questões políticas, sociais e culturais pelas quais
Moçambique passou.
Portanto, nota-se que a cinematografia moçambicana é ainda um projeto recente e que
atualmente ainda carece de financiamentos. São produções que começaram na década de 1970
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e que estiveram profundamente relacionadas com o contexto de colonização, de independência
e consequente guerra civil vivenciados por Moçambique. Então, a sétima arte, em Moçambique,
atende a essa demanda política, de educação e de crítica também, reforçando o papel do cinema
não como simples entretenimento, mas também como elemento ativo e útil para se pensar a
história em diversos contextos.
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AFROFUTURISMO, (RE)CRIAÇÕES CULTURAIS E NARRATIVAS
AFRODIASPÓRICAS: UMA REFLEXÃO SOCIOLÓGICA DO ÁLBUM VISUAL
BLACK IS KING (2020)
Jeferson Guedes da Costa1
(Orientadora) Benedita de Cássia Ferreira Costa2

Introdução
O presente relato amplia as reflexões desenvolvidas no projeto de pesquisa em andamento no
âmbito no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABI do Instituto Federal do
Maranhão - IFMA campus São Raimundo das Mangabeiras: “Visualidades negras:
representação da cultura afro-brasileira na fotografia”. Nosso ponto de partida para a presente
pesquisa, ainda em construção, direciona-se para a seguinte problemática sociológica: a
construção dos espaços, imagens, sujeitos e tempos da luta política negra, especialmente no
audiovisual. Nesse sentido, tomamos para análise a narrativa visual do Álbum Black is King
(2020), da cantora Beyoncé, que tem como inspiração O Rei Leão, desenho animado produzido
pela Disney em 1994, que encanta fãs de todo o mundo até hoje, mas também nos possibilita
boas reflexões e análises sociológicas. Uma delas, por exemplo, é a música The Lion Sleeps
Tonight versão da original de “Mbube” (Leão em zulu), criada em 1939, pelo músico sulafricano Solomon Linda, que morreu em meio à pobreza, sem os direitos autorais de sua canção.
Em 2019, tivemos o seu remake live-action, faturando US$ 1 bilhão nas três primeiras semanas
em cartaz. É nesse contexto que tivemos o lançamento do Álbum visual Black is King (2020),
da cantora Beyoncé, baseado no remake de O Rei Leão (2019), em que a artista recria a história
de Simba, a partir da jornada de um garoto negro nos dias atuais, que recupera suas raízes
africanas para compreensão e superação de si no mundo. O que essa narrativa audiovisual quer
nos dizer? O que ela nos provoca a refletir sobre a compreensão da cultura africana e afroamericana nos dias de hoje? Para que ele nos serve sociologicamente, afinal?
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Metodologia
A metodologia adotada é desenvolvida pelo viés qualitativo, baseada em revisão bibliográfica,
análise de material secundário e análise da narrativa audiovisual do álbum em questão.

Resultados e Discussão
O Álbum Visual Black is King, de Beyoncé (2019) deve ser compreendido no contexto de
retoma do afrofuturismo com força na cultura pop, embora sua criação remonte à década de
1990. A narrativa audiovisual forjada sobre a história e cultura africanas, afro-americanas e
afrodiaspóricas e suas representações contidas no Álbum visual Black is King (2020) nos leva
à compreensão do processo de resistência étnico-racial a partir da perspectiva do afrofuturismo
como espaço político que cria e vislumbra a existência de um futuro que possibilite novos
lugares e reconhecimentos sociais para os negros. O referencial teórico gira em torno de
conceitos importantes como: pensamento afrodiaspórico, decolonialidade, afrofuturismo e da
concepção das imagens como artefatos culturais, bem como do perigo da história única na
compreensão desse processo. E para isso, apoiamo-nos, inicial e respectivamente, em autores
como Bernardino-Costa et al (2019), William (2019), Freitas e Messias (2008), Souza (2019),
Meneses (2003) e Adichie (2019).

Conclusões
Nossa reflexão aponta inicialmente para a(s) (problemática das) ressignificações culturais e
socio-estéticas forjadas pela artista, pelo movimento de recriação cultural de suas raízes, em
uma narrativa ancestral e afrodiaspórica, construída a partir da perspectiva afrofuturística, que
pressupõe e sonha com outros futuros e histórias possíveis, - no presente e no futuro -, sejam
concretos, sejam imaginados. Black is King, de Beyoncé, forja uma reescrita decolonial da
história do povo africano, remodelando o seu destino e fabricando um futuro (ideal), em que
negros vivam com equidade, dignidade e reconhecimento.
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LEI 10.639/2003 EM SALA DE AULA: RELATOS DE EXPERIÊNCIA EM PRÁTICA
PEDAGÓGICA
José Carlos Aragão Silva1
Dácia Naiana Moreira Abreu2
Didam Hou Ribeiro Braga3
Chrystiane Viegas Rocha4
Antônio Ailton Penha Ribeiro5

A oficina “Lei 10.639/2003 em sala de aula: relatos de experiência em prática
pedagógica” tem como objetivo principal ser um espaço de divulgação científica no que diz
respeito ao cumprimento da referida lei, bem como por ser reconhecida, por seus autores, a
importância de proporcionar aos estudantes o direito à educação, mais que isso, uma educação
anti-racista.
Também consta como seu objetivo de primeira ordem, esta atividade se apresenta
como uma iniciativa que busca responder às principais dificuldades apontadas por muitos
profissionais que alegam não sentirem que apenas, com a bagagem que trazem de suas
graduações, são capazes de ofertar aos seus alunos a merecida educação anti-racista servindo
ainda como espaço de formação de professores, por meio de um processo auto-formativo que,
por sua vez, se baseie no estabelecimento de um rede de educadores que, através de encontros
(presenciais/virtuais) sejam realizadas oportunidades de troca de experiências em prática
pedagógica que atendam o que determina a lei 10.639/2003. Em resumo: a oficina é a
necessária capacitação para um bom trabalho e de impacto significativo junto ao público
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assistido por esses profissionais, pois acreditamos que devemos provocar a opinião e a gestão
pública sobre o tema.
No primeiro momento buscaremos o necessário reconhecimento histórico da
demanda social por uma educação inclusiva, confrontando a assinatura da lei, após anos de
tramitação, com o nosso passado recente em que aos indivíduos negros era negada, por
política oficial de Estado, a sua participação nos processos oficiais de aprendizagem. A
promulgação de diretrizes da educação para as relações étnico-raciais e do ensino de história e
cultura africana e afrobrasileira que se tornou oficial com parecer do Conselho Nacional de
Educação também será abordada, pois traz, em seus pormenores, algumas possibilidades
partindo dos conteúdos e das metodologias dessa proposta de educação. As experiências em
prática pedagógica a serem divulgadas foram compartilhadas (em estudo realizado junto aos
professores da rede municipal do município de Codó) por meio de escuta com a utilização de
questionário semi-estruturado encaminhado via Whatsapp há cerca de 100 profissionais da
educação. O ponto central da escuta era que os próprios professores selecionassem e
apresentassem a sua “atividade mais bem sucedida” voltada para a lei 10.639/2003.
No dia dois nos debruçaremos sobre a entidade Coletivo Núcleo – Mobilização de
Juventude Codoense. Atuando desde 2016, em Codó, os indivíduos, nela reunidos, realizam
uma série de metodologias de resgate de ancestralidade africana com a juventude e a partir da
identidade de jovem na Diáspora africana que se manifesta naquela realidade se utilizando de
teatro, Hip Hop, dança, audiovisual,leitura, capoeira, terecô bem como a identidade
quilombola local. Tendo sido instituído há quase 18 anos, o marco legal que torna obrigatória
a abordagem de temas ligados à presença e valorização, de africanos, e afrodescendentes, a
formação da civilização brasileira ainda carece de divulgação da sua existência, mas também
da divulgação das experiências que educadores tendo realizado tendo como ponto de partida
as possibilidades apontadas pela lei.
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REPRESENTAÇÕES E APROPRIAÇÕES DA CIDADE DE SÃO LUÍS (MA)
PELAS LENTES DO SUPER 8
Joseane Aranha Dantas1
Josenilma Aranha Dantas2
Desde sua invenção, o cinema tem mantido relações muito próximas com as cidades.
Ao longo da sua trajetória, adquiriu um vasto repertório de documentação dos espaços
urbanos no que diz respeito às mudanças nas concepções e dimensões da cidade, das
edificações arquitetônicas, das relações de sociabilidades e de diferentes imaginários
construídos sobre a urbe. O ponto de partida dessa comunicação é a década de 70, momento
em que se pode perceber o “pensar” urbano e uma efetivação desse pensar na cidade de São
Luís, a cidade que cresce e se modifica pelas múltiplas e diversificadas funções, pelo novo
traçado dos mapas que alteraram a fisionomia, morfologia e estrutura espacial.
Para Michel de Certeau (1994), a cidade “é o local onde uma infinidade de narrativas e
práticas emergem para distorcer as linhas do planejado”. Desta forma, entende-se a cidade
como espaço de narrativas sociais, políticas e culturais, composta por diferentes sujeitos,
trajetórias, experiências, produtores de narrativas que interpretam, representam os espaços
urbanos, e as práticas vivenciadas pelos citadinos e os usos que estes fazem dos espaços
geográficos e simbólicos. Remontando e montando, as imagens dos indivíduos e sua
percepção e experiência do sensível.
A presente comunicação pretende compreender as representações e as apropriações da
cidade de São Luís do Maranhão a partir de produções audiovisuais realizadas com a
tecnologia super 8. A análise fílmica contempla filmes que colocaram em foco o espaço
urbano, a condição urbana, sua relação com as práticas cotidianas, os espaços de disputas da
cidade de São Luís (1974 a 1984), as apropriações do espaço e as representações desse
espaço.
O cineasta superoitista pode ser comparado com o caminhante que experimenta e
registra um olhar interpretativo da cidade, define seus mapas para além dos casarões, ruas e
monumentos. Para Comolli (1997, p.150) “a cidade do cineasta não é a aquela do urbanista
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nem do arquiteto, ela é representada de acordo com as intenções, motivações dos cineastas e
transformada naquilo que suas representações dizem que ela é”.
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EXPERIÊNCIAS DO IFMA CAMPUS COELHO “CINEMA, HISTÓRIA E
MEMÓRIA: CINEMA COMO ESPAÇO DE RESISTÊNCIA E MAPEAMENTO/
VISIBILIDADE DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA REGIÃO DE
COELHO NETO (MA)”
Leide Ana Oliveira Caldas (orientadora)1
Ana Beatriz Rodrigues dos Santos2
Nicole Wendy Lopes Aguiar3

A presente comunicação oral na modalidade Relatos de Experiência trata da apresentação sobre
nossa experiência na execução do projeto de iniciação científica “CINEMA, HISTÓRIA E
MEMÓRIA: CINEMA COMO ESPAÇO DE RESISTÊNCIA E MAPEAMENTO/
VISIBILIDADE DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA REGIÃO DE COELHO
NETO (MA) que foi aprovado como excedente no EDITAL PRPGI Nº 04/2019 - PIBIC
ENSINO MÉDIO 2019/2020, mas não foi possível concluir o projeto com a realização de um
documentário através da experiência de trabalho de campo por conta da Pandemia do COVID
19 no ano corrente de 2020 a partir da Portaria nº 1.244/2020, que determina que os campi e a
reitoria adotem prioritariamente o desenvolvimento de atividades por meio remoto. Contudo
na expectativa de dar continuidade ao projeto, submetemos novamente a proposta e tivemos
aprovação (excedente) no EDITAL PRPGI Nº 02/2020 - PIBIC ENSINO MÉDIO 2020/2021.
A proposta tem como objetivo, dentre várias questões, coadunar no cenário de reconhecimento
da dívida histórica e social que temos com os povos tradicionais originários e seus
remanescentes, assim como o incentivo ao exercício de sua memória e identidade. Temos a
necessidade de mapear e conhecer a realidade das comunidades em um recorte das comunidades
quilombolas de Coelho Neto- MA. Diante de trabalhos pedagógicos afirmativos por parte do
Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indiodescendentes (NEABI) do IFMA campus Coelho
Neto, foi diagnosticado entre os alunos um distanciamento histórico e de identidade em relação
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às comunidades quilombolas, mesmo por parte de uma parcela de discentes sabendo que suas
famílias são originárias daqueles territórios. Diante da relação memória-lembrançaesquecimento (POLACK, 1989), entende-se a importância social do Instituto Federal do
Maranhão-Campus Coelho Neto na mediação entre as comunidades quilombolas rurais e o
centro urbano para o não apagamento de memória dessas comunidades
Registrar/mapear através de pesquisa de campo sob a perspectiva da linguagem artística
(audiovisual) cinematográfica documental, Comunidades Remanescentes de Quilombolas nas
proximidades do perímetro da cidade de Coelho Neto- MA no processo de construção de
“saberes e fazeres " para os estudantes na relação artístico-cultural entre Cinema e História,
assim como resultar em uma ferramenta para diálogo entre ensino-aprendizagem e entre
pesquisa e cidadania; memória e identidade. Nos quase 125 anos da cidade de Coelho NetoMA, inicialmente denominada de Curralinho (COUTINHO, 1986), há muito o que se construir
sobre a história da cidade. Diante dessa necessidade de organizar/construir documentos em
torno da narrativa histórica da cidade, existe um processo de distanciamento em relação às
comunidades (rurais) quilombolas. Distanciamento esse que se evidencia tanto pela questão
espacial (fora do perímetro urbano do centro da cidade) como uma grande lacuna de
pertencimento dos habitantes coelho-netenses em relação a essas comunidades. Logo, em uma
tentativa de construir um significado documental audiovisual que contemple realidades das
comunidades remanescentes no contexto das terras de preto (SOUSA, 2011, p. 36) dos
povoados ou das comunidades negras, na contemporaneidade, deparamo-nos com um mar de
dificuldades, sendo uma delas a forma em como atribuir identidades a esses grupos, sabendose que suas composições e realidades são diversas, em virtude do próprio processo diaspórico
vivido por esses sujeitos. Diante das justificativas e argumentos previamente delineados e
expostos sobre a necessidade de implementação da pesquisa, diante do conhecimento de que
existem 19 (dezenove) Comunidades Quilombolas Reconhecidas por Certificação de
Autoidentificação pela Fundação Cultural Palmares e 6 (seis) reivindicantes, segundo o Projeto
Nova Cartografia Social da Amazônia de 2007, formula-se a seguinte problemática para essa
investigação: Quais elementos levam esses grupos para se identificarem como remanescentes
quilombolas? Quais suas narrativas de memória na construção de sua história? Objetivamente
nesse cenário de reconhecimento da dívida histórica e social que se tem com esses povos
tradicionais e seus remanescentes o presente projeto de pesquisa corrobora com as práticas de
incentivo ao exercício de sua memória e identidade através do espaço fílmico construído como
espaço de resistência e micro liberdades.
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EXPERIÊNCIAS DO IFMA CAMPUS COELHO EM COMUNIDADES RURAIS DA
REGIÃO DE COELHO NETO- MA
Leide Ana Oliveira Caldas1
Ana Beatriz Rodrigues dos Santos2
Francisco Caio Dutra Lima3
A presente comunicação oral na modalidade Relatos de Experiência trata da apresentação
sobre nossa experiência na execução do projeto de iniciação científica “Diagnóstico
socioeconômico das comunidades tradicionais de São Pedro, Cruz e Buenos Aires no município
de Coelho Neto- MA/Brasil que foi aprovado como excedente no EDITAL PRPGI Nº 03/2018
- PIBIC ENSINO MÉDIO 2018/2019 se propôs dentre várias questões coadunar no cenário de
reconhecimento da dívida histórica e social que se temos com os povos tradicionais originários
e seus remanescentes, assim como o incentivo ao exercício de sua memória e identidade. Temos
a necessidade de mapear e conhecer a realidade das comunidades em um recorte das
comunidades quilombolas de São Pedro, Cruz e Buenos Aires, assim como comunidades
indígenas no município de Coelho Neto/MA para apresentar uma releitura social
contemporânea do cotidiano de vida dessa população, bem como propiciar subsídio de
compreensão dessa temática no contexto do Estado do Maranhão e suas etnias e identidades. A
pesquisa qualitativa tem a relevância na compreensão das relações entre estruturas socais
individuais e coletivas, inerentes aos atos desse mesmo sujeito (MINAYO, 2007). Para isso,
propomos através dessa pesquisa, identificar as práticas culturais executadas pelos moradores
desses locais na perspectiva de organização de espaços de produção, gestão e espaços de
comercialização inclusive como possibilidade de atributo econômico assim com verificar as
práticas ambientais no cotidiano dos moradores das comunidades.
Dentre estas preocupações está o meio ambiente, para isso é necessário obter conhecimento
referente às atividades desempenhadas por estas comunidades, pois é através destes que temos
a oportunidade de despertarmos a sensibilização dessas comunidades para ações que deem
conta de minimizar os impactos causados pelas atividades humanas sobre o meio ambiente.
Assim, a maneira mais propícia de alcançarmos bons resultados é através da Educação
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Ambiental, pois ela é a chave desencadeadora para a busca pela solução destes problemas. O
conceito contemporâneo mostra que a Educação Ambiental assume um papel mais realista, com
base na tentativa de estabelecer o equilíbrio entre as atividades humanas e o ambiente. Diante
deste pensamento, a Educação Ambiental assume um importante papel nestas comunidades na
busca pelo desenvolvimento sustentável formando cidadãos sensibilizados pelas causas
ambientais, instruídos por programas educativos. Como resultado dessa ação de pesquisa de
campo conseguimos organizar dentro da Semana Nacional de Tecnologia (SNCT) do Campus
Coelho Neto em 2019 a primeira feira de pequenos agricultores da produção familiar dessas
comunidades em parceria com a Prefeitura de Coelho Neto, desde então a administração
municipal passou a ter uma agenda de feiras com esses produtores e produtoras da Agricultura
Familiar, incluindo os/as que não estão no Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), programa federal que incentiva nas esferas municipais e estaduais o
fornecimento d merenda escolar da produção do pequeno agricultor local.
Palavras-Chave: Diagnóstico; Identidade; Economia; Educação Ambiental; Comunidades
Tradicionais.

REFERÊNCIAS

MINAYO, M. C. S. O desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10ª ed. São
Paulo: HUCITEC, 2007.
PNAE,

Programa

Nacional

de

Alimentação

https://www.fnde.gov.br/programas/pnae

69

Escolar.

Link

do

site:

CINEMA E EDUCAÇÃO: O AUDIOVISUAL COMO PRÁTICA DINÂMICA NO
PROCESSO DE RECEPÇÃO/REALIZAÇÃO CINEMATOGRÁFICA NOS ESPAÇOS
DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Leide Ana Oliveira Caldas1

A partir do final dos anos 1960, o historiador francês Marc Ferro inaugurou na historiografia o
campo Cinema e História. Ao refletir acerca da ampliação do conceito de documento histórico,
Marc Ferro propõe ultrapassar os limites da documentação escrita e aceitar as novas
perspectivas já presentes no século XX, como os registros audiovisuais para o campo da
História. A década de 1960 marca uma virada em muitos aspectos, inclusive uma virada visual
cultural no que diz respeito à experiência de visualidades na cinematografia e sua existência
como prática cultural na mentalidade da sociedade (CALDAS, 2016). A linguagem e práticas
do cinema dialogam com vários campos: História, Literatura, Identidade, Audiovisual, etc. No
que diz respeito ao cinema na educação devemos lembrar de André Bazin, um dos pensadores
do cinema do século XX, pois construiu em suas ações uma espécie de “projeto pedagógico”
(utilizando termos atuais) em relação às práticas de cinema na sociedade. Acreditava que a
construção de um público culminaria em um cinema inteligente e que este deveria ser
valorizado tanto quanto a literatura, ou seja, as escolas deveriam incentivar as habilidades
cognitivas para as leituras (compreensões) imagéticas cinematográficas (imagem em
movimento); Escreveu sobre o tema para os mais variados segmentos sociais como:
trabalhadores, estudantes, cinéfilos e intelectuais. No Brasil, diferente de outros, ainda não
temos uma grade curricular e nem uma disciplina especificamente sobre cognição audiovisual,
mas possuímos a Lei 13.006/14 sancionada pela presidenta Dilma em 2014, que resultou do
Projeto de Lei (PL 185/08) proposto pelo então senador Cristovam Buarque sobre a questão da
exibição de filmes de produção nacional constituindo assim, componente curricular
complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por,
no mínimo, duas horas mensais ( FRESQUET, 2015). A lei foi acrescentada à Lei de Diretrizes
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e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96. O presente resumo trata da experiência e
consumo do cinema nos espaços de ensino-aprendizagem, tanto no sentido dos usos na recepção
(cognição) de cinema e as discussões da linguagem cinematográfica, quanto da realização de
cinema como ferramenta resultante de orientação em trabalhos de campo dialogando com
outros campos (ou técnicas) do conhecimento. Como exemplo da prática de realização
discutiremos o trabalho que vem sendo desenvolvido com discentes do Instituto Federal do
Maranhão- IFMA Campus Coelho Neto para mapear Comunidades Quilombolas da região
através da prática cinematográfica de gênero documentário.
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RESISTÊNCIA TERRITORIAL DOS QUILOMBOLAS DE ALCÂNTARA/MA
Leonardo Oliveira da Silva Coelho1

Resumo
Os quilombolas de Alcântara têm construído distintas modalidades de resistência ao longo de
sua história de expropriação territorial. Pescadores e camponeses de Mamuna resistem ao
projeto de expansão do Centro de Lançamento de Alcântara, protegendo e cuidando do meio
ambiente, onde construíram seus lugares de vida e trabalho.
Palavras-chave: Quilombolas. Meio Ambiente. Resistência.

Introdução
Os quilombolas de Alcântara atravessam até hoje um longo processo de expropriação
territorial. Nas últimas décadas, devido à implantação e projetos de expansão do Centro de
Lançamento de Alcântara (CLA), várias famílias de trabalhadores rurais foram retiradas de seus
territórios tradicionalmente ocupados. Isto não ocorreu, porém, sem resistência. Os quilombolas
de Mamuna (Alcântara/MA), por exemplo, construíram estratégias e formas de resistência, na
tentativa de recuperar suas áreas de cultivo, extrativismo e pesca. Esta pesquisa, portanto,
retratou situações de disputa territorial destacando as modalidades de resistência deste grupo.
É um estudo alinhado à ecologia política: conflitos pelo uso e manejo dos recursos da natureza
(diferentes lógicas de apropriação do mesmo espaço). Como pensar em resistência quilombola
relacionada ao meio ambiente e uso dos recursos naturais? Esta é uma questão fundamental,
pois o modo de vida destes atores é inexequível sem acesso à terra e seus recursos naturais.

Objetivo
Compreender como os quilombolas de Alcântara têm resistido a contínuos processos de
expropriação territorial; entender modalidades específicas de resistência, construídas pelos
quilombolas de Mamuna no âmbito do conflito com o Estado Brasileiro.
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Metodologia
Reflexão baseada em pesquisa etnográfica (constantes idas e vindas ao campo – superando
impressões, aprofundando questões, criando aproximações com a realidade social vivida pelo
grupo), realizada nas últimas décadas, buscando compreender os sistemas nativos de
classificação da natureza. Sendo o conceito de cultura essencialmente semiótico (GEERTZ,
1989), procurou-se compreender significados sociais, atentando para as categorias e o ponto de
vista do nativo (GEERTZ, 1997), para construção e análise do objeto de estudo. O trabalho de
campo se constituiu de entrevistas abertas, conversas informais, a permanência em campo e a
prática constante da observação direta.

Resultados
A instalação e tentativas de expansão do CLA, sob o comando da Aeronáutica, criou várias
situações de expropriação territorial, classificadas por estudiosos como uma crise ecológica e
de insegurança alimentar (PAULA ANDRADE; SOUZA FILHO, 2006). Historicamente,
várias famílias pertencentes a diversas comunidades quilombolas, moram e trabalham no
município de Alcântara. São cultivadores de alimentos, pescadores e extrativistas.
Centenas de famílias foram desapropriadas e removidas coercitivamente de seus territórios na
década de 1980. Nos anos 2000, várias tentativas de novas remoções foram empreendidas;
atualmente, este movimento tem sido fortalecido para que outras famílias quilombolas, que
vivem no litoral, sejam de lá retiradas.
O Estado Brasileiro, por meio de agentes e planejadores, age com desconhecimento e
indiferença em relação a este segmento da nossa sociedade: cidadãos brasileiros abandonados
e não respeitados, apesar dos seus direitos garantidos pela Constituição. Tampouco se dá
atenção ao seu modo de vida tradicional: os quilombolas construíram com o ambiente biofísico,
uma relação de interdependência em que o uso dos recursos naturais ocorre mediado pelo afeto,
cuidado e proteção (TUAN, 1983; PLOEG, 2011), essenciais para gestão do meio, a garantir a
reprodução social e material das próximas gerações, pois implica no uso sustentável dos
recursos naturais. Além da relação material com a natureza, a dimensão simbólica está presente
por meio de saberes tradicionais (DIEGUES, 2000), o que explica a relação de profunda
sensibilidade e intimidade com o meio ambiente com o qual se relacionam historicamente.
O território de Mamuna, além de ser o lugar de trabalho, de residência e de resistência destes
quilombolas, recebe de seus moradores classificações específicas relativas à apropriação do
ambiente biofísico daquela localidade. A Pedra Santa, por exemplo, é uma denominação
atribuída a um arrecife de corais, onde extraem moluscos para alimentação e comercialização.
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Além da sua importância econômica e alimentar, este lugar tem muito significado simbólico.
Remete ao sistema de crenças dos quilombolas, pois afirmam que ali se escuta batidas de
tambores de mina, sendo o local considerado sagrado.
O apego ao lugar, como demonstrado neste exemplo, indica um tipo de identidade ecológica,
afetos e cuidados relativos a este local, uma vez que os ambientes com os quais interagem as
famílias são reconhecidos por aquele grupo de forma específica e, em certo sentido, o lugar tem
sido por elas construído ao longo da história, atribuindo-lhe significados próprios, identitários,
muito além do seu valor instrumental (COELHO, 2017). Isto explica como o espaço é
territorializado, transformado em lugar (RAFFESTIN, 1980, ESCOBAR, 2000): existe uma
razão histórica em oposição à razão instrumental de Estado (QUIJANO, 1988). Este,
paulatinamente, tenta retomar o projeto de expansão do CLA, como agora em acordo celebrado
entre Brasil e Estados Unidos. Haverá, porém, resistência.
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E A COVID-19 ENTROU EM SALA DE AULA: PERSPECTIVAS DA PSICOLOGIA
ESCOLAR EDUCACIONAL
Paulo de Tarso Xavier Sousa Junior1
A pandemia da COVID-19 proporcionou uma série de mudanças na vida dos sujeitos. De modo
a combater a disseminação do vírus, bem como suas consequências, as autoridades de saúde
pública decretaram diversas medidas a serem adotadas no cotidiano. Uma dessas estratégias foi
o fechamento de creches, escolas, universidades e demais instituições educacionais. A
Psicologia Escolar Educacional, como uma subárea da ciência psicológica, apresenta
contribuições dentro do processo de ensino-aprendizagem, bem como demais intercorrências
existentes no âmbito escolar. Agora, a mesma se deparou com um novo dilema: todos os
indivíduos participantes da comunidade escolar estão em casa. Entretanto, mesmo com este
novo cenário o trabalho de psicólogos da área não finalizou. A partir daí, esses profissionais
passaram a se reinventar, pois agora as demandas se tornaram outras. Dentro desta perspectiva
surge este trabalho, com o objetivo geral de analisar o papel de psicólogos escolares
educacionais no contexto da pandemia da COVID-19. Trata-se de uma revisão de literatura de
caráter narrativo, do tipo compreensivo. O método adotado consistiu na busca das seguintes
base de dados: Google Acadêmico, Scielo, PePSIC e BVS Brasil, abrangendo apenas estudos
em língua portuguesa. Como critérios adotados estabeleceu o uso de trabalhos que pertencem
a classificação de artigos originais, opinião, relatos de experiência, resumos simples e
expandidos, publicados em anais em eventos, sendo todos provenientes do ano de 2020. Não
participaram deste estudo escritos do tipo resenhas e entrevistas. Após a busca, tendo como
base o objetivo definido, escolheu-se oito trabalhos para a análise e produção dos resultados.
Como desfechos desta investigação foi possível perceber a pouca produção de trabalho da área,
apesar das consequências serem bastantes sentidas entre esses profissionais. Por máximo que
as pessoas não estejam em suas rotinas acadêmicas ainda é possível encontrar demandas
referentes a saúde mental desses indivíduos, ocasionados por conta da pandemia. Pensar em
estratégias de ações perante essa questão demonstra ser um desafio, visto que cada aluno possui
uma realidade, não sendo possível atingir por meio de uma intervenção todos os públicos.
________________________________
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Existem também a necessidade de mudanças nas performances escolares, pensando em um
processo pedagógico acessível e democrático. Trabalhar com os familiares e/ou responsáveis
também é se torna uma iniciativa importante, fazendo uma ponte entre aquela família e a escola.
Conclui-se que o trabalho desses profissionais possibilitam o reforço do vínculo escolar,
propiciando uma educação acolhedora mesmo em situações tão adversas.
Palavras-chave: COVID-19, ESCOLA, PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL.
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ESTRUTURAS DO CÁRCERE NO BRASL: RACISMO, SELETIVIDADE E CIFRA
OCULTA DO CRIME
Roseanna Lima Felipe1
Isanda Maria Falcão Canjão2

O presente trabalho aborda, de forma preliminar, o processo de encarceramento,
enfatizando a relação entre prisão e raça, recortada a partir de uma perspectiva crítica da teoria
criminológica. Para tanto, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, uma vez que analisou a
realidade do sistema carcerário, tendo como parâmetros centrais estudos da criminologia crítica
e dados de pesquisa do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), bem
como do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Nesse sentido, fato é que o crime e a própria criminalização são produtos derivados
da correlação de forças políticas, relações de poder e de uma estrutura social excludente que é
constantemente exposta em dados estatísticos, como por exemplo, nos dados do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública de 2020, quando retrata que em 2019 tinha-se um total de
755.274 pessoas privadas de liberdade em nossas prisões, sendo que dentre elas, 66,7% eram
negras.
E isso é histórico, segundo Clóvis Moura, por exemplo, o discurso jurídico-formal
que vigorou no pós-abolição manteve a estrutura de imobilismo social própria do período
escravista. Assim, as elaborações antropológicas e sociológicas racistas, que influenciavam não
só os pensamentos científicos como as formulações legislativas, expressavam o ímpeto das
classes dominantes de se iniciar um processo de branqueamento das cidades, que implicava a
repressão sistêmica das massas de ex-escravizados. Observa-se, então, que a criminalização dos
traços africanos, da ‘vadiagem’ e a segregação imposta por meios formais marcaram o início
do processo de formação do sistema punitivo brasileiro. De tal modo que o aprisionamento não
é apenas uma forma de confinamento e punição, mas um mecanismo e projeto de eugenia que
se mantém até os nossos dias.
Assim sendo, faz-se necessário que se compreenda a realidade alarmante do sistema
prisional brasileiro a partir da análise dos processos sociais e históricos que o envolvem,
ancorados nas diversas análises da criminologia crítica. Nesse sentido, os problemas de
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seletividade penal e altos níveis de reincidência são aspectos “naturalizados” pelo sistema penal
e o acompanham desde seu nascimento, com marcadores de raça, gênero e classe – mesmo que
o marcador enfatizado no presente trabalho seja o de raça –, e servem a projetos e interesses
que fundamentam a arbitrariedade da violência estatal.
Tal hipótese partiu da análise dos dados e informações do Atlas da Violência de
2020, da suposta contradição entre o aumento do encarceramento e a permanência ou alta dos
níveis de criminalidade e do conceito de cifra oculta do crime. A partir daí, o levantamento de
uma base teórica consistente de criminólogos críticos, juristas, sociólogos e jornalistas que
estudaram a história e os fatores sociais e políticos que estão envolvidos na problemática,
apontaram para o que já se pôde depreender até aqui: o sistema penal integra parte de uma
ofensiva de classe, servindo a um projeto sociopolítico que mantém as mazelas sociais e a
opressão histórica de raça.
Ademais, por meio do conceito de cifra oculta do crime, muito bem abordado por
Ana Luiza Pinheiro Flauzina (2006), vê-se que o sistema prisional é, por essência, seletivo: este
não foi concebido para atingir a todos os delitos e todos os delinquentes, sob o risco de decretar
sua própria falência. Há uma distância imensa entre a criminalidade real e a efetivamente
registrada em termos oficiais; a criminalidade vai se perdendo nas malhas seletivas do sistema,
restando apenas uma ínfima parcela de práticas relacionadas em sua maior parte à clientela
preferencial do aparato penal (ANA FLAUZINA, 2006).
O que ocorre é que, como explicitado por Juarez Cirino dos Santos (2014), o
discurso jurídico-penal expõe alguns objetivos enquanto tenta ocultar sua verdadeira face:
assim, é declarado que o Direito Penal tem como função proteger e tutelar bens jurídicos, bens
esses selecionados por critérios político-criminais fundados na Constituição. No entanto, o que
se pode observar por meio do discurso crítico da teoria criminológica, é que o Direito Penal tem
como funções reais e latentes a preservação de um status quo, de uma ordem hegemônica que
é vigente. Atua, então, como centro da estratégia de controle social nas sociedades
contemporâneas e evidencia, ao mesmo tempo, a crise do projeto declarado do sistema penal,
ao passo que obtém êxito em seu projeto não-exposto.
Tudo isso caracteriza um quadro implícito de conivência com a desigualdade, onde
a cor é um poderoso instrumento de seletividade na distribuição da justiça. Há, portanto, “um
amplo hiato entre o direito e os fatos, entre o enunciado legal e as situações concretas de
discriminação” (ADORNO, 2003) Consequentemente, as decisões judiciárias e a aplicação da
lei colocam em cheque o princípio universal da igualdade.
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ANOS 2000: MACHISMO E SEXISMO EM PROPAGANDAS AUDIOVISUAIS DE
CERVEJA
BOLSISTA: Samyra Kelly Ribeiro Arruda1
ORIENTADORA: Profª. Me. Nila Michele Bastos Santos2

RESUMO EXPANDIDO
As propagandas publicitárias são um importante veículo para a movimentação do
comércio, as mesmas também se tornaram um grande peso no quesito informação. Sendo assim,
o presente estudo visa discutir o machismo e sexismo ainda presentes nas propagandas
audiovisuais (mais conhecidas como comerciais), pois nelas, as imagens de modelos femininos
são constantemente utilizadas.
O presente estudo é fruto do projeto de pesquisa PIBIC Ensino Médio: "A
mercantilização e sexualização da mulher em propagandas de bebidas alcoólicas no século
XXI", e que para este evento focou-se especificamente apenas nas propagandas audiovisuais.
A partir dessas propagandas iremos encontrar suporte para dizer que a mulher foi
continuamente transformada em objeto sexual ao ter seu corpo sensualmente exposto e, outras
vezes mais, “coisificada” ao ser comparada à cerveja. Mas antes de analisar os comerciais
coletados, foi preciso um entendimento mais a fundo dos conceitos de Propaganda e
Publicidade, além de exemplar como estes se relacionam.
Notamos que, como conceitos distintos, enquanto a propaganda está ligada à
implantação de uma ideia ou de uma crença na mente das pessoas, a publicidade tem como
objetivo inicial a venda de produtos ou serviços e como objetivo final o lucro. Entretanto, para
influenciar as pessoas e levá-las ao consumo, a publicidade também lida com ideias, valores,
opiniões e crenças. Por isso, podemos considerar a publicidade como uma propaganda
comercial, ou uma propaganda publicitária.
A publicidade trabalha no nível da psicologia individual, estabelecendo relações
únicas mesmo quando fala para a multidão absoluta. Tirando vantagem de que o próprio ser
humano é um ser individualista, ao ponto de acreditar que é único e especial, merecedor de
atenção e investimento, essas propagandas criam a ilusão no homem de que o consumo da
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cerveja anunciada lhe possibilitará também a conquista de uma bela mulher. Ele se sente então
atraído a aceitar o convite de adentrar nesse mundo idealizado que os anúncios lhe apresentam,
pois estes vêm de encontro com seus desejos e expectativas.
“O corpo feminino da publicidade significa predominantemente, formas:
medidas (peso, altura), proporções, sensações, prazer. Máxima expressão de
materialidade! O imaginário de corpo feminino foi construído pelo olhar
masculino e revelam uma ênfase na visualidade;” (SAMARÃO, 2009, pg.
168)

O comercial "Tattoo", da marca de cerveja Brahma, tem trinta segundos, e mostra a
corrida de algumas tatuagens para alcançar um copo de Brahma. Dos trinta segundos usados,
aproximadamente vinte destes mostram diversas tatuagens percorrendo o corpo de alguns
banhistas: Somos expostos principalmente a corpos femininos nessa "corrida", o corpo de
mulheres bronzeadas e saradas, usando apenas um biquíni "fio dental". Ou seja, 2/3 da
propaganda são compostos pela exposição de vários "corpos da publicidade", o corpo feminino
ideal que permeia o imaginário masculino, e apenas em poucos momentos a cerveja entra em
plano junto às modelos. Após as tatuagens passarem pelas partes mais sexualizadas do corpo
feminino, ao final da propaganda temos a própria tatuagem de uma mulher seminua sendo
sexualidade, tirando a parte inferior de seu biquíni para o agrado das outras tatuagens.
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Esse comercial começa com dois amigos, eles começam a discussão falando sobre
como "Praia sempre vai bem com Kaiser" e continuam dizendo que, na praia, você sempre
encontra vários tipos de Kaiser. Na sequência, somos apresentados a várias modelos, todas
seguindo o padrão de corpo ideal, sem falas, sem personalidade, apenas seus corpos como
identidade. Mas não suas próprias identidades, e sim a da Kaiser. Cada uma das modelos,
dependendo de suas características físicas, é descrita não como uma pessoa, mas como,
literalmente, um produto.
Como apontou Edgar Morin, a imagem da mulher nos comerciais eróticos cumpre a
dupla função de mulher-sujeito, modelo de identificação a ser seguido pelas mulheres, e
mulher-objeto, alvo de sedução e desejo para os homens. Ao contrário dos atores, a mulher não
é apresentada, não recebe um nome, não tem uma identidade, não conta uma história, não possui
uma trajetória específica. Elas aparecem em série, como mercadorias, produtos à escolha do
consumidor, e, para acessá-las, basta abrir uma Kaiser.
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FESTAS E FESTEJOS DA VILA DAS ALMAS: LUTA E RESISTÊNCIA NAS
TRADIÇÕES CULTURAIS DO QUILOMBO SACO DAS ALMAS
Tamyres de Souza Martins1
Josenildo Campos Brussio2
O quilombo Saco das Almas está situado no município de Brejo no Baixo Parnaíba
Maranhense e é composto por sete vilas, sendo elas: Vila das Almas, Vila Crioli, Vila São
Raimundo, Vila Barrocão (Buriti), Vila São José, Vila Pitombeira e Vila Santa Cruz . Essas

comunidades somam juntas 24.103 hectares de terra, segundo o Instituto de Colonização e
Terras do Maranhão (ITERMA apud FERREIRA, 2018). Essas comunidades possuem riquezas
culturais e ambientais e contam com quilombolas que mostram através da cultura, sua força,
seus potenciais e a vontade de mostrar essa localidade ainda desconhecida por muitas pessoas.
Situado no município de Brejo no Baixo Parnaíba Maranhense, o quilombo Saco
das Almas possui moradores que contam como se deu o surgimento do quilombo,
principalmente na voz dos moradores mais antigos, que relembram como foi a construção dessa
região denominada de “Data Saco das Almas”. É certo que o quilombo foi fundado por capitão
Timóteo em 1768 que recebeu as terras como doação (FERREIRA, 2019): “Consta nos registros
de Assunção (1988) que o Saco das Almas é o único caso de terras de comunidade negra obtidas
mediante prestação de serviços guerreiros durante a Balaiada” (FERREIRA, CARVALHO,
2020, p. 689).
O presente trabalho foi resultado do plano de trabalho intitulado As festas e festejos
do quilombo Saco das Almas e suas potencialidades turísticas desenvolvido na pesquisa do
PIBIC/UFMA intitulado Imaginário e patrimônio no quilombo Saco das Almas: possibilidades
turísticas e de salvaguarda das tradições culturais, realizada de agosto de 2019 a julho de 2020.
Quanto à metodologia, a pesquisa foi dividida em duas partes: a primeira
compreendeu as pesquisas bibliográficas, com reuniões no grupo de estudos GEPEMADEC,
através das quais foi possível conhecer melhor os autores que falam sobre a importância da
cultura, memória, identidade e patrimônio. Na segunda, ocorreu a pesquisa de campo, com
visitas ao quilombo onde foram coletados em forma de entrevistas com os moradores os relatos
sobre as festas e festejos que ocorrem na Vila das Almas.
Os quilombolas realizam diversas atividades festivas ao longo do ano: em fevereiro,
ocorrem as comemorações do carnaval, no mês de abril é comemorada a Semana Santa, com
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destaque à Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) em que os quilombolas fazem uma apresentação
teatral: a Via Sacra. No domingo de Páscoa, pela manhã, é apresentada a Ressurreição de Cristo.
Durante a tarde, acontece a final do Festival de Inverno, um campeonato de futebol anual ao
qual são convidados times de outras cidades para competir com os times da casa. O torneio se
inicia no mês de janeiro e envolve times de futebol de diversos municípios do Baixo Parnaíba
Maranhense (Santa Quitéria, Anapurus, Mata Roma, São Bernardo, etc.) e do Piauí (Parnaíba,
Matias Olímpio, Joca Marques, etc).
No mês de maio, os quilombolas realizam uma festa em homenagem ao Dia das Mães,
com atividades e recreação na Associação da Vila das Almas. No mês de agosto é realizada a
festa do Grupo de Jovens “Juventude a Caminho de Cristo” (JAC). No mês de novembro, ocorre
o festejo mais importante da comunidade: a Festa de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira
da Vila das Almas, que é celebrado durante nove dias com missas na igreja da comunidade e
leilões, em que os moradores e visitantes podem arrematar animais e especiarias da localidade.
Ao final das celebrações ocorrem as festas em barracões e arrais da comunidade (festas,
paredões, bandas). Encerrando os eventos tradicionais anuais, o Natal é comemorado com muita
alegria, com a celebração de uma missa na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida e logo após
ocorre o baile de Natal com uma festa e atrações musicais de fora.
Quanto ao tambor de crioula da Vila das Almas é importante destacar que segue o
fluxo da comunidade. Geralmente, toca quando solicitado, não tem agenda, nem data marcada.
Muitas apresentações ocorrem como solicitações de pagamento de promessa, como ocorreu no
dia 20 de setembro de 2019. Tratava-se de um tambor de pagamento de promessa em
agradecimento a Nossa Senhora de Aparecida e a João Velho, feito por dona Dudu3, como
retribuição à graça realizada de viajar à Brasília, com segurança e saúde, para participar do
evento das Marcha das Margaridas, em 14 de agosto de 2019 (FERREIRA, BRITO,
CARVALHO, BRUSSIO, 2020, p. 17).
As festas e festejos apresentados são formas de luta e resistência e exemplos de
como vivem os quilombolas da Vila das Almas e do que realmente é importante para eles, pois
representam as formas de cultura, devoção, religiosidade e lazer que carregam um pouco da
riqueza cultural e social existente no quilombo.
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A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO MARANHÃO DO SÉCULO XIX
Laura Elisa de Albuquerque Leite Alves1
Lorenna de Sousa Feitosa2
Maria Andreane Leite Pires3
Nila Michele Bastos Santos4
RESUMO
O presente trabalho visa estudar a violência de gênero dentro das relações afetivo-sexuais
sofrida pelas mulheres maranhenses do século XIX, a pesquisa tem como base as páginas
policiais encontradas nos jornais da época. À vista disto, procuramos compreender a
formação desse tipo de violência, além de problematizar o modo que esses jornais
abordavam a questão.
Palavras- Chave: Gênero. Jornais. Violência.

INTRODUÇÃO
O papel social da figura feminina ao longo dos séculos foi permeado de abusos
e desvantagens, colocando-as em posição de submissão, perante os homens, dentro das
relações de poder. Assim, uma violência gerada a partir da afetividade foi infligida às
mulheres e naturalizada na sociedade patriarcalista, sendo esta decorrente das condições
desiguais entre homens e mulheres, e se mostrando como uma manifestação de poder
masculino
Por meio dessa construção patriarcal, meninas e mulheres foram ensinadas a
normalizarem essa violência, tal padrão comportamental foi-lhes imposto baseado na
objetificação feminina, na concepção de que uma mulher depende majoritariamente de
um homem e que, portanto, deve pertencê-lo. A veracidade dessa informação se
exemplifica a partir da investigação sobre o Maranhão oitocentista, é possível perceber
nas fontes do período que havia uma dependência financeira, emocional e social por parte
das mulheres, não intencional, mas ainda assim constituída sob a ótica marginalizadora

1

Bolsista do projeto financiado pelo CNPQ/ IFMA do EDITAL PRPGI 08/2020 - Aluna do ensino médio
integrado ao Curso de Petróleo Gás do IFMA campus Pedreiras. Membro do Neabi Campus Pedreiras e do
Laboratório de Estudos de Gênero do IFMA campus Pedreiras - LEGIP. E-mail:
laura.alves@acad.ifma.edu.br
2
Voluntária do projeto financiado pelo CNPQ/ IFMA no EDITAL PRPGI 08/2020 - Aluna do ensino médio
integrado ao Curso de Petróleo Gás do IFMA - Campus Pedreiras. E-mail: s.feitosa@acad.ifma.edu.br
3
Voluntária do projeto financiado pelo CNPQ/ IFMA no EDITAL PRPGI 08/2020 - Aluna do ensino médio
integrado ao Curso de Petróleo Gás do IFMA - Campus Pedreiras. E-mail: andreane.leite@acad.ifma.edu.br
4
Orientadora. Doutoranda em História (UEMA), Mestra em História Social (UFMA), professora EBTT de
História no Instituto Federal do Maranhão - Campus Pedreiras, Integrante do NEABI-IFMA e
Coordenadora do LEGIP- Laboratório de Estudos de Gênero do IFMA campus Pedreiras. E-mail:
nila.santos@ifma.edu.br
1

88

da sociedade, que por muito tempo optou por invisibilizar e até anular a posição dessas
mulheres na História.
Nesse contexto, buscamos contribuir para compreender as vivências e
experiencias das mulheres desse período no claro intuito de demonstrar que estas foram
importantes sujeitos da História e que jamais podem ter suas existências e lutas apagadas.
METODOLOGIA
Optamos por uma pesquisa exploratória e de caráter qualitativo. O estudo se
concentra no entendimento da dinâmica das relações afetivo-sexuais que produziram
violências, para tanto utilizamos somente dois procedimentos técnicos: A pesquisa
documental e Bibliográfica.
Iniciamos o estudo com base na leitura dos referenciais teóricos, de gênero,
afetividade e violência que tem como fundamento os estudos e conceitos de Judith Butler,
Nila Michele B. Santos e Hannah Arendt, respectivamente, eles são necessários para
problematizar a documentação da pesquisa. Já os documentos que servem de arcabouço
para nosso projeto foram as páginas policiais dos jornais maranhenses, datados entre os
anos de 1800 a 1899. Assim, utilizamos os jornais encontrados no acervo da Hemeroteca
Digital da Biblioteca Nacional. Tabulamos o máximo de ocorrências encontradas neles
por meio de palavras-chaves como mulher, desordem e polícia, para facilitar a busca por
esses relatos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Acreditamos que as violências de gênero estão diretamente relacionadas aos
vínculos afetivos dos indivíduos envolvidos, tal acepção proveio das pesquisas
bibliográficas e documentais já realizadas por outros.
Desse modo, é imperioso, entendermos que a afetividade é tudo aquilo que afeta
o ser-humano gerando internamente sentimentos e emoções, sendo responsável por gerar
influenciar comportamentos, segundo Santos (2016), ao compreender isso podemos
inferir que quando a afetividade de quem possui o poder dentro da relação não é
correspondida, da forma como esse indivíduo esperava, os sentimentos negativos que
surgem podem se refletir sobre seu objeto de desejo. Sentindo-se ameaçado ou frustrado
o indivíduo pode, a luz de uma cultura que o ensinou a sempre estar em uma posição
privilegiada de modo que a mera contestação de sua posição deve ser subjugada, o levar
a agir de forma violenta para seu objeto de desejo.
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Nesse contexto, a violência é usada como uma forma de manutenção do poder,
é o modo que esse homem usa para se reafirmar dentro da relação retomando sua posição
de superioridade diante da figura feminina, segundo Arendt (1969) a violência é aplicada
em situações propícias como a perda de autoridade. Sendo utilizada como um instrumento
de repreensão, e embora a autora se refira somente ao poder público acreditamos que
podemos utilizar seus conceitos na esfera privada das relações que formavam o Maranhão
oitocentista.
No total foram pesquisados 127 jornais e destes somente 13 apresentaram os
tipos de desentendimentos que procuramos.
Especificamente foram: 56 exemplares do Publicador Maranhense, com 8 casos
encontrados, 30 jornais de A Pacotilha com apenas 1 caso encontrado, 12 de A Bandurra
também com só 1 caso, 7 de O Progresso: Jornal político, litterario e commercial do
Maranhão com só com 1 caso, 5 do O Telegrapho também com só com 1 caso, 2 jornais
da Argos da lei com 1 caso encontrado, e 7 do Farol Maranhense, 4 de A Cigarra, 3 de
O Conciliador do Maranhão e 1 do O Despertador Constitucional: Liberdade e
Obediências às Leis todos sem nenhum caso encontrado.
O número limitado de casos encontrados revela que mesmo quando abordados,
esse era um tema tabu, em somente 1 dos casos que encontramos há uma determinada
crítica ao homem que cometia os atos violentos, em 7 dos jornais os nomes das mulheres
não chegam a ser citados.
É possível perceber a invisibilidade da figura feminina nesse cenário, mas não
podemos anular as formas de resistência delas, muitas dessas mulheres lutaram contra o
papel de submissão que lhes fora imposto, utilizando de diversas estratégias para
sobreviver, que poderiam ir desde a aceitação da afetividade que era direcionada a elas,
até tentativas de defesa física.
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FIO A FIO: SAÚDE E IDENTIDADE NEGRA A PARTIR DOS CABELOS
Thamires Pereira de Amorim1
Nila Michele Bastos Santos2
Andrea Cristina Pereira Serrão3
RESUMO
O presente estudo visa analisar, qualitativamente, as técnicas de beleza capilar e os produtos de
alisamento, de forma a elencar os componentes químicos presentes que afetam a saúde de suas usuárias,
que neste estudo foca-se, prioritariamente, na população negra feminina. Buscamos entender, ainda,
questões ligadas à saúde mental e à depressão, que boa parte dessa população acaba desenvolvendo decorrentes da falta de representatividade no padrão social de beleza vigente atualmente.
Palavras-Chave: Cabelo; Identidade, Saúde da população negra.

A SAÚDE MENTAL E FÍSICA DA MULHER NEGRA ATUALMENTE
O ato de se preocupar com a estética, da aparência, do como se adornar, como ser
"bonito" diante dos demais não é uma característica exclusiva da atualidade, ao contrário, a
própria palavra “estética” vem do grego, aisthésis, que significa percepção ou sensação e nessa
civilização clássica, por exemplo, o termo não se restringia apenas a uma questão de bem estar,
mas sim, constituía-se em um tópico filosófico que se relacionava com a moral dos homens,
pois o belo se ligava ao bom e ao digno.
Dessa forma, percebemos que a estética é uma categoria e que, portanto, é passível de
variáveis dependentes de fatores que vão além de visões homogêneas de "Belo" ou "Feio",
enquanto categoria ela é influenciada pelos determinantes políticos, ideológicos, culturais,
históricos e sociais do lugar em que está inserida.
No caso brasileiro há a influência do ideal eurocêntrico, que invisibiliza a estética afro
ao mesmo tempo que se coloca na posição de superioridade em todos os âmbitos, sejam estes
intelectuais ou mesmo estéticos. É notável que nesse contexto tudo que se relaciona ao negro
vai ser considerado ruim, mal ou feio, tal padrão é responsável pela marginalização do negro,
transformando a angústia de ser excluído em uma ânsia por aceitação. É em decorrência destes
e outros fatores que muitas mulheres negras se submetem às práticas de alisamento capilar. As
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falas cotidianas de cabelo bom ou cabelo ruim normalizou uma ideia de que “cabelo bom” é
sinônimo de cabelo liso, enquanto o cabelo crespo foi constantemente ligado à ideia de pobreza
ou desleixo, sendo assim continuamente marginalizado e posto sob uma luz negativa permeada
por anos pela indústria midiática e capilar.
Porém, nos últimos anos esse contexto vem mudando pouco a pouco e o cabelo crespo
tem ganhado espaço e representação na mídia e na indústria. Produtos voltados para cabelo
crespo e cacheado estão se tornando cada vez mais comuns e a quantidade de sites, páginas e
blogs voltados para a discussão da aceitação do cabelo crespo e cacheado natural vem mudando
a visão popular do que é assumir essa parte da identidade negra. Contudo, a pesquisa compilou
diversos relatos de mulheres negras e suas experiências com seus cabelos e constatou que
mesmo com a crescente abertura midiática e representativa, a estigmatização do cabelo da
mulher negra ainda se mantém com determinada força, sendo seu tipo de cabelo, ainda,
transformado em um veículo para a vergonha e a exclusão em várias esferas de suas vidas.
Se engana, todavia, quem pensa que os danos se resumem somente ao mental.
Baseando-se nos resultados obtidos através de pesquisas bibliográficas em artigos científicos,
é provado os efeitos nocivos de alisamento e tinturas na saúde física das usuárias. A questão é
abordada na revista "International Journal of Cancer", que liga o uso de alisantes e tinturas à
probabilidade de desenvolvimento de câncer de mama.
Muitos produtos para o cabelo contêm compostos de desregulação endócrina
e carcinógenos potencialmente relevantes para o câncer de mama. Produtos
usados predominantemente por mulheres negras podem conter mais
compostos hormonalmente ativos. [...] Durante o acompanhamento (média =
8,3 anos), foram identificados 2.794 cânceres de mama. Cinquenta e cinco
por cento das participantes relataram o uso de tintura permanente na inscrição.
O uso de tintura permanente foi associado a um risco 45% maior de câncer
de mama em mulheres negras e risco 7% maior em mulheres brancas. Entre
todas as participantes, o uso pessoal de alisante foi associado ao risco de
câncer de mama; com maior risco associado ao aumento da frequência4

Ainda nesse estudo, é mostrado que mulheres negras são as mais afetadas, afinal são
aquelas para as quais os alisantes têm maior apelo. Provando que o uso de químicas capilares
nocivas traz outros males às suas usuárias, males decorrentes não somente de tais métodos, mas
de uma vivência racista e segregacionista.
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COMANDO VERMELHO E DITADURA: DE QUE FORMA A DITADURA CIVILMILITAR BRASILEIRA INFLUENCIOU NA CRIAÇÃO DO COMANDO
VERMELHO DE 1979-1985?

Valentina de Carvalho Calderon

Introdução
A ditadura civil-militar (1964-1985) foi responsável por reestruturar toda a conduta de
funcionamento de políticas públicas no Brasil. A partir de reformas constituintes e atos
institucionais, o regime de cessação de liberdades impactou diretamente na segurança pública,
na mentalidade dos responsáveis por vigiar e punir e de seus cidadãos como um todo. O sistema
penitenciário brasileiro foi um lugar central nesse acontecimento e, a partir desse espaço, essa
pesquisa de iniciação cientifica buscou compreender de quais formas a Ditadura Militar do
Brasil de foi responsável, direta e/ou indiretamente pela criação da facção criminosa Comando
Vermelho, fundada em 1979 na unidade prisional Cândido Mendes (Ilha Grande, Rio de
Janeiro). Nosso recorte temporal foca no ano de formação da facção, mas traçamos um breve
contexto prévio a partir do livro “400x1” de William da Silva Lima até o fim da ditadura em
1984.

Metodologia
A metodologia utilizada trabalha com as seguintes fontes: Livro “400x1” de William da Silva
Lima, leis que tiveram o sua vigência durante o recorte temporal do analisado na pesquisa (Ato
Institucional nº 1, Ato Institucional nº 5, Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969)
e o Relatório - Tomo I - Parte I - O Financiamento da Repressão produzido pela Comissão da
Verdade de São Paulo. Além de obras de suporte bibliográfico para compreensão e análise desse
material, como o livro Estado e oposição no Brasil: (1964-1985) de Maria Helena Moreira
Alves e o podcast “Lado B do Rio”, que contou com entrevistas de vários especialistas que
contribuíram abordando temas cruciais para a complementação desse trabalho. Dessa forma,
conseguimos abordar a pergunta central desse trabalho nas fontes dessa pesquisa encontrando
os impactos que a ditadura militar brasileira teve na sociedade, especialmente nas pessoas
encarceradas naquele presídio, naquele período em que se formou o Comando Vermelho.

Resultados
Os resultados que chegamos por meio dessa pesquisa, concluem que as transformações de um
regime opressor na segurança pública são mais sentidos pelas pessoas fora do sistema carcerário
que os que estão dentro dele. Analisando a obra de William da Silva Lima, somos apresentados
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ao seu ponto de vista, em que as pessoas em regime de privação de liberdade nunca obtiveram
cuidados ou sequer atenção do governo brasileiro. Durante a ditadura, porém, haviam dois tipos
de presos convivendo no mesmo ambiente, aqueles que ao fim da ditadura voltariam a ter seus
direitos de cidadão restabelecidos e os presos comuns que precisariam continuar a lutar por
sobrevivência independente do regime ditatorial. A partir dessa diferenciação feita tanto pela
administração da penitenciária, quanto pela população de presos, e até mesmo pela própria
ditadura, havia sido instaurado um cenário de transformação no convívio social naquele
ambiente, fazendo insurgir forças de resistência para a sobrevivência dos presos comuns.

Discussão/Conclusão
Concluímos que o sistema carcerário brasileiro sempre careceu de atenção do governo e foi
(ainda é) o palco central para análise do desempenho de políticas públicas do Estado. A
população de internos tende a crescer ou diminuir, transformar-se e abranger novos sujeitos a
partir das reformas legais e atuações do poder executivo. O desequilíbrio entre os 3 poderes e
o autoritarismo de forças opressoras que buscam combater crimes com guerras, criam um
cenário quase instintivo pela busca por sobrevivência dos mais fracos. A mentalidade do Estado
em punir os presos para além da privação de liberdade, com torturas e ambientes insalubres em
presídios, fazem surgir a necessidade de um grupo que possa se administrar e se fortalecer no
cenário de crise para que haja alguma alternativa além das celas. “A prisão é uma ferida como
a guerra, um desperdício de inteligência humana” (LIMA,1991).
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VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NAS RELAÇÕES AFETIVO-SEXUAIS NO
MARANHÃO DO SÉCULO XIX
Nila Michele Bastos Santos1

RESUMO
O presente trabalho visa analisar as violências de gênero nas relações afetivo-sexuais no
Maranhão do século XIX e embora o termo, propriamente, não existisse a época, a análise
da documentação cartorial nos revela que tal prática já existia e, de certa forma, acabou
por ser equivocadamente utilizada como justificativa e até naturalização das atitudes
violentas dos algozes. A pesquisa visa demonstrar que essa naturalização ocorre não pela
aceitação subserviente e sem contestação das mulheres, mas sim que estas são frutos de
relações de poder historicamente construídas nas quais os homens ultilizam das violências
para a sua manutenção no poder.
Palavras-chave: Gênero, Violência, Relações afetivas-sexuais

INTRODUÇÃO
Em pesquisa mais recente, o “Mapa da violência contra a Mulher 2018” analisou
mais de 140 mil notícias vinculadas na mídia sobre violência contra a mulher, apenas no
ano de 2018. A partir desses dados, identificou-se que 15.925 mulheres foram
assassinadas em situação de violência doméstica. Dentre os casos registrados, 95,2%
foram cometidos por pessoas que tiveram ou tinham relações íntimas de afeto ou afetivasexual com a mulher (seus companheiros, ex-companheiros, namorados e esposos).
Infelizmente, tais comportamentos em que mulheres são maltratadas, espancadas,
violentadas e assassinadas por indivíduos que mantêm uma relação afetiva com elas não
são uma realidade exclusivamente contemporânea.
As violências de gênero, ainda que não possuíssem esse título, sempre existiram
e este fato acabou por ser equivocadamente utilizado como justificativa e até
naturalização das atitudes violentas dos algozes. Entretanto, cremos que a naturalização
das violências de gênero nas relações afetivas, no passado e no presente, são frutos de
relações de poder historicamente construídas. E que a passividade e subserviência das
mulheres de outrora apregoada, trata-se na verdade de um fetiche reproduzido para a
manutenção de posições privilegiadas nestas relações de poder.
1
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Ora, durante anos, a violência desenvolvida a partir da afetividade, infligida
basicamente à mulher, foi minimizada, ocultada e tratada como questões familiares de
caráter privado. Esta, mesmo quando era levada ao extremo, provocando a morte da
vítima, foi primeiramente classificada como “crime passional”, o que em boa parte dos
processos levava à absolvição do réu: o homem. Assim, neste estudo – que se concentra
especialmente nas relações entre homens e mulheres, livre e cativos, no século XIX, que
possuíam relações afetivo-sexuais que desencadearam violências – optamos por
categorizar as agressões e abusos como “Violências de gênero”.

VIOLÊNCIAS, GÊNERO E PODER
A terminologia, “violência de gênero”, só emergiu em meados dos anos de 1990
e tratava da violência contra as mulheres baseadas no gênero, decorrente das condições
desiguais entre homens e mulheres, ela compreende toda conduta ou ato, baseado no
gênero, que cause danos físicos, psicológicos, morais, éticos, seja no âmbito intrafamiliar
ou em ambientes públicos. É uma das manifestações de poder presente historicamente na
estrutura patriarcalista, que utiliza a violência como instrumento de dominação e
exploração e as vivências das inúmeras mulheres estudadas no século XIX, apresentam
os traços que caracterizam este tipo de relação de poder.
Em 1890 o código penal, em seu artigo 27, previa que a pena poderia ser
amenizada ou até mesmo anistiada caso os crimes fossem por paixão que os deixassem
em “estado de completa privação de sentidos e de intelligencia no acto” (BRASIL, 1890,
Art. 27,§ 4º).
A medicina mental ganhava espaço, determinando o que eram os estados
emocionais, as obsessões e loucuras momentâneas, justificando assim atos inconcebíveis
por distintos “senhores de razão”. Os objetos da “paixão doentia”, no caso as mulheres,
eram as culpadas por tamanha irracionalidade momentânea, “desta forma, a culpa e a
punição pelo crime passional não eram avaliadas pelo delito, mas pela natureza ou
comportamento sexual dos criminosos e das vítimas” (TRAJANO, 2018.). Isto é
perceptível até nos casos em que o réu era condenado, sendo a difamação e a
responsabilização da vítima devido a seu comportamento sexual uma constante, como
exemplifica o famoso caso do desembargador Pontes Visgueiro.
A história de Maria da Conceição, a Mariquinha como era conhecida, e do Alto
magistrado Pontes Visgueiro, que a matou, esquartejou e enterrou no quintal, seria mais
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um crime, no qual a posição social e o cargo que exercia, protegia seu autor, mas a mãe
da vítima e suas “companheiras de lida”, empreendem uma verdadeira campanha para
sanar primeiramente seu desaparecimento e depois punir o culpado. O caso, de grande
comoção pública, demonstra as relações institucionalizadas de gênero no Maranhão do
século XIX e Pontes Visgueiro e Mariquinha reproduzem as próprias concepções de
masculino e feminino nessa tensa relação.
A linha de defesa do Desembargador utilizava os princípios da medicina mental
e sustentava que o réu foi tomado pela paixão que o enlouquecera, pois só a partir da
insanidade momentânea é que o homem perderia a racionalidade própria de seu gênero.
A defesa constrói uma imagem de Maria, como uma mulher devassa e libertina que
procurou pelo que aconteceu, devido sua escolha pela prostituição. O julgamento assinala
os espaços sociais, delimitados e estamentais, dos gêneros na sociedade maranhense, que
só a “loucura da paixão” poderia subverter, pois antes de Maria aparecer na vida do
desembargador este era um Homem exemplar. Logo, a mulher mesmo vítima é culpada,
culpada pelo simples fato de ser mulher.
O desfecho do caso levou a prisão do desembargador, contudo no século
seguinte, Evaristo de Moraes o aponta como “erro judiciário”, defendendo e redimindo o
desembargador através da literatura. Eventualmente o caso é discutido e a índole de
Mariquinha – vítima – é novamente posta a prova, levando-a a sofrer novas violências
simbólicas, postumamente.
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