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APRESENTAÇÃO 

 O contexto político e social brasileiro promove enfrentamentos diversos. Acirra a 

necessidade não apenas de encontrar caminhos alternativos possíveis para manter o debate 

aberto e vivo, mas, sobretudo, o desejo de rompimentos e de resistência. O II Congresso 

Métodos Fronteiriços: imaginário, natureza e memória acontece de 28 de Agosto a 01 de 

setembro de 2017 em Porto Velho e não escapa ao espaço político instável do país. Primeiro, 

em razão da proposição em manter-se, à revelia da carranca dos tempos difíceis em termos de 

recursos. Segundo, porque o espaço de discussão pretende articular práticas, teorias, críticas, 

ações e resistências para que as problemáticas estudadas não sejam estagnadas pela abstração 

teórica. Se o conceito de "métodos" nos revela, a princípio, ocidentais, o adjetivo 

"fronteiriços" nos provoca à abertura, ao limiar múltiplo, plural, à convivência com os saberes 

da(s) experiência(s) de outros povos em espaços fronteiriços, amazônicos, latino-americanos. 

Materializamos assim o nosso desejo de rompimentos e de resistência. 

 O II Congresso Métodos Fronteiriços volta-se ainda às reflexões sobre os 

métodos, cuja centralidade foi demonstrada no evento de 2015. Entre 28 de agosto e 01 de 

setembro de 2017, dessa vez, a palavra “métodos” será enunciada ao lado de imaginário, 

natureza e memória. Outros serão os efeitos, banzeiros diversos, quem sabe, a depender dos 

encontros que produzirão as conferências, os simpósios, as rodas de conversa e os mini-

cursos. Ao mesmo tempo esperamos que não se perca a discussão rigorosa sobre a fragilidade 

dos métodos ocidentais e a necessidade de novos métodos e metodologias que sejam capazes 

de se aproximarem de nosso passado, presente e futuro imaginários e reais, de nossa natureza 

fértil em (des)continuidades com a cultura e das memórias vivas que insistem em fincar raízes 

nos rios e florestas. Nesse sentido, torna-se urgente a construção de novos modos e formas de 

conhecer os seres e o mundo. 

 Sejam bem-vindos ao II Métodos Fronteiriços: imaginário, natureza e memória. Que 

novas perspectivas para convivermos todos em sociedade e no mesmo planeta possam 

irromper do limiar que se constituirá. 
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A OPOSIÇÃO ENTRE FILOSOFIA E POESIA EM “A VIDA DOS ANIMAIS”, DE 

J.M. COETZEE: razão X pathos 

Ana Paula Cantarelli 

anapaula.cantarelli@gmail.com 

 

RESUMO: De acordo com Kosik (2002), o homem dispõe de dois meios para conhecer a 

realidade humana em seu conjunto e para descobrir a verdade na sua autenticidade: a filosofia 

e a arte. Para esse filósofo, a arte e a filosofia são vitalmente importantes, inestimáveis e 

insubstituíveis. Elizabeth Costello, protagonista de “A vida dos animais”, de J. M. Coetzee, 

entretanto, parece discordar de Kosik, ao estabelecer, em suas palestras ao Appleton College, 

uma grande distância entre filosofia e literatura. Na primeira parte do texto, intitulada “Os 

filósofos e os animais”, temos acesso à íntegra da primeira palestra de Costello, na qual ela, 

com um discurso em defesa dos animais, menciona abatedouros e fazendas de criação de 

animais para consumo comparando-os ao Holocausto. Elizabeth, uma reconhecida 

romancista, discute o critério da razão como a grande distinção que separa homens e animais 

considerando-o como insuficiente para justificar a forma como os animais são tratados 

socialmente. Sua fala produz inquietação na comunidade acadêmica não apenas pela forma 

como tece analogias entre as mortes de judeus ocorridas na Alemanha durante a Segunda 

Guerra Mundial e os matadouros de animais, mas também por questionar um dos 

fundamentos sobre o qual se erigiu a sociedade moderna: a razão. Costello parece deixar o 

leitor sem saída, confrontando-o com uma realidade que parece insolúvel uma vez que o 

argumento usado pela escritora consiste em questionar o eixo central a partir do qual a 

sociedade como a conhecemos hoje se estruturou. Na segunda parte do texto, “os poetas e os 

animais”, contudo, delineia-se um caminho a partir do pathos (da paixão, da emoção, do 

sentir) e dos conhecimentos que não podem ser racionalizáveis. A personagem recorre a 

textos literários para desenvolver sua fala, demonstrando que a literatura é capaz de promover 

o simpathos (compaixão, simpatia), coisa que não pode ser alcançada através da razão. Assim, 

a partir da oposição entre filosofia e literatura presente no texto de Coetzee, neste estudo, 

buscou-se realizar a análise da relação entre humanos e animais apresentada e discutida por 

Costello e pelos demais personagens com o objetivo de opor essas duas áreas (filosofia e 

literatura) a partir do contraste entre razão e pathos. Para tanto, foram utilizados textos de 

Karel Kosik, de Octávio Paz, Walter Benjamin e Antônio Candido. Ao final do trabalho, 

percebeu-se que muito da simpatia do leitor conquistada por Costello se deve ao fato de ela 

defender uma questão ética, o que faz com que as falhas em seu raciocínio lógico 

(constantemente apontadas por seu oponente) ganhem uma relevância menor. Frente aos 

textos literários, ela se mostra mais desenvolta, pois, segundo ela, são esses os textos capazes 

de abrir nossos corações e despertar em nós a simpatia pelo outro.  

 

Palavras-chave: Filosofia. Literatura. Razão. 

ANIMAIS HUMANOS E NÃO HUMANOS: confrontos e elos poéticos 

Keily Martins Francisco 

kmf17@hotmail.com 

RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar os contos “O peixe e o homem” e “O dono 

do cão do homem” ambos presentes na obra O fio das missangas (2009) do moçambicano  

Mia Couto, enfocando as relações entre humanos e animais presentes nas narrativas. Para isso 

serão retomados conceitos de Norman Friedman (2002) sobre o gênero literário narrativo, 

mais especificamente a tipologia do narrador proposta pelo estudioso, e determinados 

aspectos do gênero conto: significação do tema, tensão e intensidade, abordados pelo contista 
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e crítico argentino Júlio Cortázar (1974). Dialoga-se ainda com estudos teóricos específicos 

que se relacionam com a zooliteratura, em particular com os trabalhos de Jacques Derrida, 

Maria Esther Maciel e Dominique Lestel, sendo que o primeiro estudioso reflete sobre a 

questão do olhar animal, a segunda pesquisadora aborda a presença dos animais na literatura e 

o terceiro trata da relação entre humanos, animais e comunidades híbridas, temas estes 

relevantes para este trabalho. Ao finalizar as leituras e análises foi possível verificar que as 

relações entre animais humanos e animais não humanos são muito singulares, especialmente 

na obra de Mia Couto que inverte papéis, muda o comportamento dos animais e sempre 

surpreende seu leitor fazendo-o lançar perguntas como: estamos prontos para aceitar e 

respeitar o animal que nos surpreende, nos domina e nos ensina? Quando nos deparamos com 

um peixe que se comporta como um cão e com um cão que domina seu dono, como 

reagimos? Saber seus comportamentos, incluí-los em tabelas, distribui-los pelas classificações 

científicas e avaliar suas reações não é suficiente e não abalam a surpresa que nos causam. As 

narrativas do moçambicano Mia Couto são surpreendentes, espantosas e divertidas e ao 

mesmo tempo não deixam de serem graves, tais obras colocam em primeiro plano as tensões 

entre semelhança e diferença que há nas relações entre animais humanos e animais não 

humanos e em como lidamos com a partilha da vida e da animalidade.  

Palavras-chave: Mia Couto. Humano. Animal. Conto. 

O ANIMAL HUMANO E O OUTRO ANIMAL: indiferenças e afinidades 

Elma da Silva pereira 

elma2almeidapvh@gmail.com 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a relação do animal humano com os 

outros animais, personagens dos poemas “Surdos e cegos” e “Encontro no jardim” presentes 

na obra Jaula (2006) da escritora amazonense Astrid Cabral. Tal questão envolve pensar o 

animal enfocando a relação de afinidade e diferença entre eles e a indiferença do animal 

humano em relação a esse Outro (animal não humano), comparando-os e procurando pelo 

descobrimento da alteridade e subjetividade animal. O primeiro poema retrata a indiferença 

do homem com relação à morte do animal, neste, o personagem humano mastiga os bifes 

sangrentos e não se lembra do boi seguindo rumo ao matadouro e sendo sacrificado para 

servir de alimento para o humano. Enquanto o segundo poema retrata, primeiramente a 

diferença do eu-lírico feminino em relação à serpente com que se encontra em um jardim, e 

em seguida, suas afinidades com o animal. Para essa análise dialogaremos com as reflexões e 

ideias defendidas por Dominique Lestel, etólogo e filósofo que desenvolve o conceito de 

comunidades híbridas; Benedito Nunes, que demonstra os modos pelos quais o homem tem 

concebido o animal ao longo dos tempos; Maria Esther Maciel, estudiosa que enfatiza o 

caráter poético das relações; e Gabriel Giorgi, que denuncia as atrocidades cometidas contra 

os animais em nome do biopoder. Tais discussões podem ser encontradas na coletânea 

Pensar/escrever o animal: ensaios de zoopoética e biopolítica (2011) e colaboram para aguçar 

o olhar que se lança na análise dos poemas astridianos. Para dar suporte teórico, no que se 

refere ao gênero literário poesia lançaremos mão dos estudos de Alfredo Bosi (2000) e Norma 

Goldstein (1986). A partir do diálogo com tais pesquisadores procederemos à análise dos 

poemas explicitando as relações de proximidade e distância entre homem e animal, o que 

abarca certa miríade de sensações, como a indiferença, o medo, a revolta, a intimidade, o 

afeto, a afinidade, a partilha e a irmandade.  

 

Palavras-chave: Estudos Animais. Astrid Cabral. Poesia. Indiferença. Afinidade. 
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SERPENTES E ENCONTROS: a animalidade no território poético de Astrid Cabral 

Maíssa Pires Ramos  

maiissaramoos@gmail.com 

RESUMO: O trabalho em questão objetiva realizar uma análise em torno da simbologia da 

serpente presente nos poemas Boiúna e Encontro no jardim, encontrados, respectivamente, 

nas obras Visgo da Terra (2005) e Jaula (2006) da poetisa e ficcionista brasileira Astrid 

Cabral; como também, estudar as relações entre as personagens animais humanas e não 

humanas, enfocando as relações entre o ser humano com sua própria animalidade, alteridade 

animal e a linguagem poética que a acompanha. A latente necessidade no animal humano em 

se definir diferente do animal não humano, ao longo da história da humanidade, sustentou e 

até mesmo consolidou uma desculpa para justificar a opressão, materialização e exploração do 

animal. No entanto, os desdobramentos de novas culturas e o surgimento de diferentes formas 

de pensar as relações/interações entre o humano com o espaço e com os outros que com ele 

compartilham o mesmo território, têm (re)configurado esses pensamentos; logo, percebe-se 

que as bases que estruturavam o retrógado pensamento renascentista da superioridade humana 

sobre o animal irracional sucumbem paulatinamente diante de novas acepções das identidades 

do humano e do animal. Dessa forma, por saber que a literatura é este território privilegiado 

que possibilita o diálogo intertextual com várias áreas do conhecimento, lançaremos mão do 

fazer poético astridiano para questionar/investigar os limites, fronteiras e/ou fusões entre 

animalidade e humanidade. Para o desenvolvimento da problemática, lançaremos mão de um 

referencial teórico relacionado com a zooliteratura e concernente às relações entre a 

humanidade e a animalidade, como também dialogaremos com questões centradas na 

discussão acerca da simbologia mitológica da grande serpente. Dialogaremos com Maria 

Esther Maciel (2011), Benedito Nunes (2011), Dominique Lestel (2011), Jacques Derrida 

(2002), Joseph Campbell e Bill Moyers (1990); concernentes aos críticos da obra de Astrid 

Cabral, as referências são os trabalhos de Allison Leão (2011), Igor Fagundes (2006) e Eliana 

Lourenço de Lima Reis (2011).  

Palavras-chave: Astrid Cabral; zooliteratura, Outridade, Poesia. 
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A IDENTIDADE CULTURAL DO IDOSO EM PORTO VELHO- RONDÔNIA, A 

PARTIR DA FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL AMAZÔNICA. 

 

Josimeire Souza de Oliveira Andrade 

josiphilo@gmail.com 

Jéssica Caroline Gomes de Souza Ferreira 

 

RESUMO: Resumo: De acordo com o Ministério da Saúde (2006), até o ano de 2050, a 

população mundial de idosos pode alcançar o quantitativo de dois bilhões, o que nos leva a 

perceber a necessidade de discussões sócio-político-culturais e, consequentemente, na 

investida em pesquisas mais direcionadas para este público, haja vista a qualidade de vida e o 

deslocamento (ou descentração) da identidade deste segmento populacional pode ser 

comprometida na medida em que este acelerado crescimento se evidencia. Partindo de Hall 

(2006), autor que trata da identidade associada às transformações das sociedades modernas no 

final do século XX, o trabalho em evidência tem o objetivo de analisar os aspectos que 

influenciam a identidade cultural do idoso amazônico relacionando o mesmo com o sujeito 

pós-moderno que sofre contínuas transformações de acordo com o sistema cultural que o 

rodeia, à luz de outros diversos autores e de relatos extraídos a partir de entrevistas realizadas. 

Quanto ao percurso metodológico, inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico que 

descreve as diversas mudanças de identidade que poderão ou não constituir crises de 

identidade, considerando, para isso, significativos eventos históricos, como por exemplo, o 

citado por Freyre (1990), a respeito da perda do prestígio social do idoso no período de 

transição da sociedade patriarcal para a oitocentista, bem como outros eventos os quais 

possam ter influenciado na determinação da identidade cultural do idoso. Através do 

levantamento bibliográfico, foi constituída uma revisão integrativa, numa perspectiva 

biopsicossocial, considerando a história da formação sociocultural amazônica, seguida de 

entrevistas norteadas por instrumentos de abordagem familiar tais quais o questionário 

sociodemográfico e econômico, o genograma, o ciclo da vida e Apgar Familiar. Como 

resultado, observamos que, a compreensão dos aspectos históricos relevantes que 

influenciaram a construção da identidade cultural dos idosos a partir das referências 

consultadas, nos propiciou uma análise crítica dos problemas decorrentes do envelhecimento, 

principalmente quando correlacionamos tais aspectos com os relatos dos entrevistados que, ao 

evidenciarem suas origens predominantemente voltadas à agricultura familiar e desprovida de 

oportunidades como por exemplo a educação, podem desencadear nos desajustes de 

identidade cultural pela sociabilidade prejudicada frente ao modelo estigmatizador, apesar dos 

avanços dos meios de comunicação social e da globalização. Tal panorama afeta 

negativamente sua imagem social e, exige uma discussão mais intensa desta problemática 

quando consideramos a forte influência da mídia numa sociedade de consumo e repressão, 

quando em muitos casos os idosos são provedores de suas famílias, e as peculiaridades que 

tais influências norteadas pela globalização e economia capitalista podem afetar as futuras 

gerações na região amazônica.  

Palavras-chave: Idoso. Identidade. Cultura. Envelhecimento 

ANTROPOLOGIA DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA COLÔNIA 

ANTÔNIO ALEIXO EM MANAUS, AMAZONAS 

Raimunda Menezes 

raimundarm@yahoo.com.br 
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RESUMO: Na análise dos conflitos socioambientais no bairro da Colônia Antônio Aleixo, na 

cidade de Manaus- Amazonas, este trabalho começa por identificar o foco central dos 

conflitos socioambientais, isto é, o que realmente esta em jogo. Posteriormente, busca-se 

identificar os atores sociais envolvidos para explicar os interesses específicos em jogo no 

conflito, seguido por um levantamento das relações entre cada um desses atores sociais. Para 

compreender a situação de conflito da Colônia Antonio Aleixo é necessário, de acordo com 

Little (2001) entender as intenções e posições de todos os atores sociais envolvidos. Portanto, 

este estudo objetiva compreender as distintas estratégias de poder que os atores sociais 

possuem diante do conflito no bairro, sejam elas formais ou informais.  Conhecer as 

organizações políticas que estes atores sociais realizam diante do conflito em questão ajuda a 

conhecer a dinâmica própria desse conflito. De acordo com Little (2001), este entendimento 

da dinâmica interna do conflito inclui a identificação das polarizações das posições e o 

mapeamento das alianças e coalizações, sempre sob a observação que, durante o longo 

percurso do conflito, as posições dos distintos grupos podem mudar de tal forma que antigos 

aliados se transformam em inimigos ou vice-versa. Analisar as variadas estratégias de poder 

utilizadas pelos grupos sociais e perfilar as distintas tentativas de resolução. Este trabalho 

encontra na etnografia, enquanto método antropológico de compreensão de um fenômeno 

social, o caminho para entender os conflitos socioambientais da Colônia Antônio Aleixo. 

Segundo Pacheco de Oliveira (2016), partir da etnografia é uma virtude básica que a 

antropologia aprendeu necessariamente a cultivar, colocando à vista de seus leitores, de forma 

clara, econômica e organizada, o material empírico de que efetivamente dispõe, bem como os 

caminhos que percorreu para chegar à delimitação de seu objeto e às interpretações propostas. 

Um importante campo do conhecimento para a análise dos conflitos socioambientais é a 

ecologia política. Esta permite desvelar as estruturas de poder e os reais interesses por trás 

desses conflitos. A análise dos conflitos através da identificação dos interesses, estratégias, 

poderes e vulnerabilidades dos diferentes grupos sociais envolvidos é crucial para a 

compreensão de sua configuração e sua possível trajetória. Por suas características de origem 

segregadora (o bairro no início do século XX foi colônia, sem acesso por estrada, onde eram 

levadas as pessoas com a hanseníase, na época popularmente conhecida como lepra) o bairro 

sofre ainda hoje a discriminação e descaso do poder público e da sociedade. Exemplo são as 

instalações de fabricas tidas como ecologicamente corretas, porém altamente impactantes ao 

meio ambiente. A instalação de fábricas e madeireiras se constitui em problemas ambientais 

ao bairro, uma vez que o índice de poluição é considerado grave, pois vem prejudicando a 

conservação do lago do Aleixo, afetando diretamente os moradores que vivem da pesca e de 

outros recursos extraídos das proximidades. Algumas madeireiras despejam seus resíduos no 

lago do Aleixo, contribuindo para o processo de assoreamento do leito do mesmo, outras 

realizam a queima destes resíduos, favorecendo a emissão de partículas poluentes na 

atmosfera, fator este que por certo, tem contribuído para o agravamento no quadro de doenças 

respiratórias na região. 

Palavras-chave: 

BOI-BUMBÁ EM PORTO VELHO: Da tradição histórica a dramatização 

contemporânea. 

Elcias Carvalho 

elciasvillar@gmail.com 

RESUMO: Este artigo propõe uma análise estética da brincadeira do Boi- Bumbá de Porto 

Velho, com o intuito de verificar se os conceitos contemporâneos estão extinguindo o 

tradicionalismo nesta manifestação popular. Parte do surgimento do Bumba- meu-Boi como 
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reprodução de manifestações culturais da Europa da Idade Moderna. Traça a sua constituição 

no Brasil, enquanto reisado, desde a formação e construção cultural do povo brasileiro, 

originada do encontro dos ameríndios, brancos europeus e os negros africanos. Perpassa pelos 

vários formatos apresentados na região nordeste, até a sua inserção na região norte, onde se 

transforma em Boi-Bumbá, chegando a Porto Velho – Rondônia, trazido por nordestinos 

durante a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A pesquisa tem como mote a 

estética dos elementos constitutivos da brincadeira, analisando seus ritos, enredos, lendas, 

personagens, danças, indumentárias, adereços e instrumentos musicais que estão em constante 

transformação ao longo de três séculos, adquirindo características contemporâneas, com 

introdução de novas tecnologias e ampliação do enredo original. Aponta-se, do Boi brincado 

em Porto Velho, as mudanças ocorridas nas montagens desde as primeiras manifestações, 

ainda com as referencias nordestinas, até as atuais onde os grupos de Boi- Bumbá, optam por 

um formato mais contemporâneo, resultando em profundas modificações da brincadeira de 

Boi, influenciando na identidade e no tradicionalismo desta cultura popular. Tem como 

objetivos, identificar se os conceitos contemporâneos estão extinguindo o tradicionalismo no 

Boi- Bumbá de Porto Velho; diferenciar a apresentação do Boi- Bumbá considerado 

tradicional do boi bumba contemporâneo; apontar as mudanças ocorridas no formato das 

apresentações desde a década de 40 até os dias atuais; descrever os motivos que determinaram 

as mudanças no formato do boi bumba nos grupos Diamante Negro e Corre Campo e analisar 

os resultados das mudanças sofridas no formato de Boi-Bumbá nos grupos Diamante Negro e 

Corre Campo. A metodologia é uma abordagem qualitativa, com base em Minayo (2007), 

tendo como suporte a pesquisa bibliográfica, com o uso da análise histórica, referenciada por 

Burke (1989) e Cascudo (1993), onde se constata o surgimento do Bumba Meu Boi como 

reprodução de manifestações culturais da Europa da Idade Moderna. A partir deste 

entendimento faz-se a reconstrução da trajetória do Bumba Meu Boi, no Brasil, vinculada à 

formação cultural do povo brasileiro (RIBEIRO, 1995; FREIRE, 1998; CASCUDO, 

2002,2012), até o aparecimento do Boi-Bumbá na região Norte, também, como parte 

indissociável da formação sociocultural desta região, conforme atestam Andrade (2002), 

Benchimol (2009) e Loureiro (1995). O estudo tem natureza exploratória constituída 

essencialmente por quatro partes: revisão bibliográfica; análise documental; pesquisa 

descritiva, que envolve entrevista com os representantes dos grupos de Boi-Bumbá Diamante 

Negro e Corre Campo e o acompanhamento das atividades como observador; e análise de 

conteúdo. Os resultados desta investigação contribuem com o registro da história cultural do 

Boi-Bumbá na região Norte e de como sua modificação estética promove debates sobre o 

desaparecimento da tradição cultural da brincadeira, revelando aspectos contemporâneos 

objetivados pela sustentabilidade desta manifestação popular.  

Palavras-chave: Boi-Bumbá. Cultura Amazônica. Tradição. Identidade. 

FOTOGRAFIA E MEMÓRIA: a dinâmica social das enchentes em Ji-Paraná/RO. 

Rogger Sidne Ribeiro 

Mônica do Carmo Apolinário de Oliveira 

monica.oliveira@ifro.edu.br 

RESUMO: A Amazônia apresenta, nas margens dos seus inúmeros rios, núcleos 

populacionais de múltiplas realidades sociais, em convivência com a dinâmica ambiental. 

Inundações decorrentes do inverno amazônico associado às atividades e ocupações humanas, 

desde muito provocam tragédias na urbe, com desabamento de casas, alagamento de ruas, 

destruição do comércio, problemas de transporte, doenças e outras mazelas. Esse flagelo 

urbano, que se repete frequentemente nas águas do rio Machado e do Rio Urupá que 
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circundam o município de Ji-Paraná/RO, foram registrados pelos migrantes que aqui 

chegaram, identificada na memória dos indivíduos e constatada por meio de registros 

fotográficos presentes nos álbuns de família. Desde 2013, o Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia de Rondônia – IFRO, campus Ji-Paraná, por meio do projeto: 

Fotografia e Memória, tem coletado e catalogado fotografias entre os moradores, compondo 

um banco digital de dados fotográficos com vistas a valorização da História do Município. A 

observação deste acervo fotográfico, chamou atenção pelo grande número de fotografias que 

registravam as enchentes no município. Veio daí, o despertar para esta investigação. Os 

impactos observados nos documentos fotográficos nortearam a reflexão sobre um conjunto de 

situações que se apresentaram com a dinâmica das enchentes. O estudo de natureza 

qualitativa, levou em consideração a análise de conteúdo de Bardin (1979), categorizando 

aspectos históricos, sociais e ambientais dos documentos fotográficos. Fundamentamos o 

estudo sobre teoria da imagem e fotografia nos conhecimentos de Kossoy (2001, 2002, 2007), 

Dubois (1994) e Barthes (1982, 1984) e ainda, Tocantins (1982) nas discussões sobre espaço, 

tempo, natureza e ocupação humana. Na especificidade do caso procuramos perceber e 

compreender as significações implícitas ou explícitas, as intencionalidades existentes nos 

documentos fotográficos ligados às enchentes que assolam constantemente o município. A 

coleta foi feita por meio de seleção de fotografias, anotações e aplicação de questionários 

junto aos moradores dos bairros que normalmente sofrem inundações, com o propósito de 

perceber como as sensibilidades despertadas pela enchente podem ser contadas através das 

fotografias e do discurso visual que elas criam. Neste sentido, o objetivo do estudo foi 

direcionado em analisar a dinâmica histórica e social das enchentes nos Rios Machado e 

Urupá presentes nos registros fotográficos dos moradores de Ji-Paraná/RO, a fim de despertar 

a consciência coletiva para questões ambientais causadoras das inundações. Na fotografia 

podemos mostrar um dos grandes fenômenos que ocorre anualmente nos rios Amazônicos: as 

enchentes. A fotografia sempre traz consigo a marca do seu referente. É justamente esta 

percepção que permite o uso da fotografia como uma rica fonte para a pesquisa. É uma 

documentação visual que através de fragmentos busca recompor e entender a morfologia 

social. A relevância desta pesquisa configura-se na preservação da memória, ao mesmo tempo 

que interroga o presente como uma tentativa de alertar para os problemas sociais decorrentes 

das enchentes e preocupações ambientas resultantes das ações do homem sobre o espaço 

ocupado pelos rios. Como representações do real, as imagens visuais constroem hierarquias, 

visões de mundo e, neste sentido, podem constituir-se em fontes preciosas para a 

compreensão dos fenômenos. 

Palavras-chave: 

O DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUAS IMPLICAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS – UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA HISTÓRIA 

AMBIENTAL DO CASO DO ATERRO SANITÁRIO DE PORTO VELHO 

Itamar Elói Schlender 

 itaschlender@gmail.com 

Resumo: Resumo: A escolha do tema “O descarte de resíduos sólidos e suas implicações 

socioambientais – um estudo na perspectiva da História Ambiental do caso do aterro sanitário 

de Porto Velho” deve-se a participação do autor no Movimento Socioambiental Salve o Rio 

Mato Grosso que se opôs a instalação do referido aterro em área de proteção permanente 

(APP). Trata-se de um recorte da pesquisa de mestrado em processo e que resultará em uma 

dissertação junto ao Mestrado em História e Estudos Culturais da Universidade Federal de 

Rondônia. Pretende-se verificar se os critérios adotados na escolha do local para o descarte de 
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resíduos sólidos da cidade de Porto Velho contemplam elementos que constituem o que se 

denomina de sustentabilidade. Para tanto, inicialmente, construir-se-á o cenário da relação 

homem-natureza na formação sociocultural da Amazônia. Na sequência, buscar-se-á indícios 

que comprovem (ou não) a sustentabilidade socioambiental do referido projeto. O caminho 

metodológico adotado levou-nos a inicialmente realizar uma revisão bibliográfica visando 

estabelecer uma espécie de “moldura” ou  “cenário de fundo” no qual está inserido o objeto 

de pesquisa da dissertação. Livros, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado e 

Periódicos estão sendo pesquisados, sempre dando voz privilegiada àqueles autores que 

refletem sobre a temática ambiental a partir do contexto da Amazônia brasileira. Já para a 

compreensão/análise da questão do aterro propriamente dito, serviram de fonte o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) realizados pela 

empresa ENGEMAB - Engenharia e Meio Ambiente Ltda., com vistas à instalação da Central 

de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos do município de Porto Velho – RO. Entre os 

autores utilizados na fundamentação teórica do projeto destaca-se Enrique Leff (2009, 2015), 

historiador ambiental mexicano e Bertha K. Becker (2009,2013), notável pesquisadora da 

realidade amazônica, que escreveu vários livros relacionados com a região, entre eles 

Amazônia: Geopolítica na virada do III milênio.  

Palavras-chave: História Ambiental. Sustentabilidade. Amazônia. 

 O RAP CABOCLO DE PORTO VELHO  

Tarciso Pereira da Silva júnior 

historiadorpsi@hotmail.com 

Eva da Silva Alves 

RESUMO: Resumo: O artigo discorrerá a respeito da importância do gênero musical rap, 

para os processos de práticas culturais de valorização da cultura cabocla. Analisamos o rap 

enquanto movimento resultante da diáspora africana que dentro do contexto socioeconômico 

da Amazônia assumiu a vanguarda dos caboclos e contribuiu para que essa população 

oprimida conseguisse através da música resistir culturalmente à exploração e o racismo. O 

nosso objetivo é mostrar a construção da cultura amazônica e/ou cabocla, e sua continuidade 

através da música rap. Adotamos como metodologia de pesquisa a revisão bibliográfica, de 

teses, dissertações, artigos científicos e discografias. Para responder questões surgidas de 

nossa problemática utilizamos como fundamentação teórica os conceitos de intelectuais dos 

estudos da cultura, fazemos uma abordagem sobre os conceitos, de cultura, cultura popular e 

cultura cabocla, utilizando Bosi (1992), Said (1999), Burke (2010), Neide Gondim (1994) e 

principalmente Loureiro (1995). Para o conceito de identidade, usamos a discussão, onde 

Bauman (2005) e Hall (2001), entram no consenso que há estudos, críticas e vertentes, que 

são pontos de vista distintos do próprio acontecimento. Já mais específico para tratar sobre o 

rap utilizamos, a tese de doutorado em sociologia defendida na Unicamp por Maria Eduarda 

Araújo Guimaraes, sob o título “Do Samba ao Rap: a música negra no Brasil” de 1998, 

discutindo sobre as raízes e o contexto da chegada da música rap no Brasil. Como resultado 

da pesquisa descobrimos com Loureiro (1995) que o Carimbó é considerado um estilo 

musical de origem indígena, entretanto, como várias outras manifestações culturais brasileiras 

se misturou e ganhou diferentes influências, é a música mais antigas da Amazônia e matriz de 

outras músicas recentes como a lambada e o calipso. Concordamos com Andrade (1999) e 

Schusterman (1998), que o rap em sua composição é uma música discursiva, um canto falado, 

parte rítmica provinda do reggae e do funk e que também congrega vários outros estilos 

musicais, é uma tradição negra profundamente enraizada, que remonta os griots da África 

Ocidental do século XIV. Com Beccária (2009) aprendemos que o rap em Rondônia surge 
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quando a onda do break, por volta dos anos de 1983 e 1984, fez sucesso no Brasil, e em 

meados do ano de 2003, surge em Porto Velho o MHF (Movimento Hip Hop da Floresta), 

como meta básica de divulgar um novo estilo de hip hop fundamentado na cultura regional, 

empregando a linguagem cabocla e atributos amazônicos. Por fim, que o gênero musical rap 

pode ensinar a juventude a se sociabilizar de forma não violenta, e desenvolver estratégias de 

resistência às práticas e discursos racistas que estigmatizam os jovens amazônicos das 

periferias. 

Palavras-chave: Cultura cabocla. Música. Rap. 
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A NOITE ESCURA E MAIS EU E A CASA DOS MASTROS: laços que se enlaçam 

sobre o Atlântico - a escrita ficcional de Lygia Fagundes Telles e Orlanda Amarílis 

Pedro Manoel Monteiro 

pmmonteiro2008@gmail.com 

RESUMO: A presente comunicação tem como corpus ficcional as coletâneas: A noite escura 

e mais eu (1998), de Lygia Fagundes Telles e A casa dos mastros (1989), de Orlanda Amarílis, 

ambas as ficcionistas são imortais das academias nacionais de letras tanto do Brasil e como na 

de Cabo Verde, condição que atesta a qualidade literária das obras produzidas pelas duas 

escritoras. Há que se ressalvar a diferença que existe entre ambas no que se refere à 

quantidade de obras produzidas, pois sabemos que tanto a realidade no mercado editorial 

africano como um todo, e no cabo-verdiano, mais especificamente, as mulheres não atingem 

os patamares de produção literária equitativa de gêneros, não que isto ocorra no Brasil, pois 

segundo Regina Dalcastagne (2005) as mulheres produzem 27% do que se publica em termos 

de romance, em Cabo Verde este número é muito menor. Se tomarmos apenas os números das 

produções individuais Lygia Fagundes conta com 22 títulos publicados, enquanto que Orlanda 

Amarílis com apenas 3. A quantidade de títulos publicados não diminui e nem aumenta o 

valor do conjunto da obra de ambas as escritoras, diz respeito apenas às oportunidades que 

cada série propicia e o que cada sistema cultural falocêntrico permite, porque ambas 

escritoras, para além das políticas nas academias, souberam fixar em seus países e sobre seus 

países dados de duas realidades geográficas próximas e distantes ao mesmo tempo, são 

lugares de fala que permeiam uma crítica social privilegiada, pois ambas são oriundas da 

classe média de seus países e ao mesmo tempo que circulavam pelos corredores do poder, 

também tangenciam as trincheiras onde os mais desfavorecidos lutavam diuturnamente pela 

sobrevivência, centrando boa parte das visadas nas estórias de mulheres e de adolescentes em 

fase de formação recriando esse universo oposto ao brilho social do mundo do patriarcalismo. 

Para tanto, tomamos como referencial teórico as obras produzidas por Bhabha (1998), 

Beauvoir (1970), Bourdieu (2002), Caputo Gomes (2008), Fanon (1968), Foucault (1999), Le 

Goff (1990), Monteiro (2016), Silva Dias (1994), Perrot (2006), Santos (2009) e Spivak 

(2010).  

Palavras-chave: Contos. Estudos de Gêneros. Estudos Comparados. Lygia Fagundes Telles. 

Orlanda Amarílis.  

 

ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DO CONTO “O LEÃO E O COELHO SALTITÃO” 

Adriele Santiago Moreira 

adriellyy_santiago@hotmail.com 

RESUMO: Este artigo intitulado: Análise historiográfica do conto “O Leão e o Coelho 

saltitão”, de Ndulo de Almeida, tem como objetivo principal indagar a possível relação 

traçada metaforicamente entre o conto e a historicidade colonial, social e politica de Angola 

referente ao contexto de lutas passadas. Relação esta que se mostra através do cenário 

(ilustrações presentes no livro) que mais sugerem do que propriamente dizem. Como também 

tem como propósito ressaltar, que a palavra teve e tem sua capacidade, sendo um aspecto que 

contém em si, uma variedade de culturas africanas, que deram origem à construção da 

identidade desses povos. O autor deixa subentendido um possível jogo de metaforização entre 

os personagens, que por sua vez adquirem características humanas como, a comunicação oral 
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através da fala, em prol de fomentar características históricas da realidade angolana. Também 

podemos notar que há toda uma simbologia no conto, que realça dois personagens (animais), 

tendo características peculiares quanto às figuras, estas que se denotam por meio de 

interpretações variáveis, que dependem do olhar de quem está envolvido com o conto. A 

representação fictícia da narrativa se dá através do fantástico e do maravilhoso como 

interpretação do desenvolvimento do cotidiano transmitido categoricamente pela 

representação das situações e do senário em que se inserem os arquétipos do Leão como rei, e 

do Coelho como o animal mais esperto, da floresta. A partir desses olhares é que será a 

comparação entre a leitura metafórica do conto com contexto de lutas pela Independência do 

território angolano, o qual começa no período colonial até chegarmos ao que restou no fim 

dos mais de trinta anos de guerra civil. A Independência declarou-se em 11 de novembro de 

1975. Em seguida, o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) manifestou-se na 

gestão da Jovem República Popular de Angola, por conseguinte houve o confronto, a guerra 

civil, sucedendo-se até 2002. Os principais grupos que guerrilharam entre si foram: A FNLA 

(A Frente Nacional de Libertação de Angola); a Unita (União Nacional para a Independência 

Total De Angolana e MPLA (Movimentos de Libertação). Para que tal analise seja possível 

será utilizado como referencial teórico: FANON, Os condenados da Terra (1968); GOTLIB, 

teoria do conto (2006); OLIVA e PANTOJA, Lições sobre a África: Diálogos entre 

representações dos africanos no imaginário ocidental e o ensino da história da África no 

mundo atlântico (2007); CHAVES, Ondjaki e João Paulo Borges Coelho: narrativas e(m) 

transição (2011). SCHMIDT, Entre leões, coelhos, tranças e guerras: Dilemas 

contemporâneos na literatura infantil angolana de Ondjaki (2013); ROSÁRIO, A narrativa 

africana de expressão oral: transcrita em português (1989). O desenvolvimento do presente 

projeto se desenvolverá como artigo de conclusão de curso. Por meio de procedimentos 

metodológicos de pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo. Os estudos bibliográficos para 

que tal comparação seja possível se efetuará através de teóricos que proporcionem relevância 

à temática trabalhada, condizente à identidade angolana, mostrando elementos da tradição 

oral, histórica e sócio cultural, evidentes na obra.  

Palavras chaves: Memória. Luta. Tradição oral. pós colonização. 

AS PERSONALIDADES INFLUENTES NA BUSCA DA LIBERDADE 

MOÇAMBICANA: Ngungunhane, Eduardo Mondlane e Lurdes Mutola em As 

Andorinhas, de Paulina Chiziane 

Fernanda de Oliveira Lopes 

fer.olv.lps@gmail.com 

RESUMO: O presente trabalho tem como corpus a coletânea As andorinhas (2013), de 

Paulina Chiziane, nela objetivamos identificar o modo como a contista lança o seu olhar sobre 

personalidades marcantes da história/cultura recente de Moçambique (Caveriviére, 2005). 

Nesta obra, pois, entramos num universo governado por costumes e tradições patriarcais 

extremamente conservadoras (Bourdieu, 2012), mas um mundo representado pela ótica de 

uma mulher moçambicana (Cf. Badinter, 1986 e 1989, Perrot, 2006). Este trabalho aborda 

superficialmente as personagens (Campbell, 2007) Ngungunhane, Eduardo Mondlane e 

Lurdes Mutola, que dão suporte ao processo fabular em As andorinhas, buscamos interpretá-

las tanto pelas representações simbólicas (Bourdieu, 2012) no que se refere ao tema da busca 

da liberdade, como por suas ações que ajudaram no desenvolvimento da identidade cultural 

moçambicana recente (Rocha, 2008 e Krippner, 2017), fazendo assim o contrapondo ao 

sistema colonial. Portanto, nesta coletânea vemos que a busca pela liberdade percorre a 

trilogia de contos de modo que essas três personalidades (Candido, 1987), ressignificam a 

liberdade de espírito, de escolha e de gênero (Aquino, 2007). O conto, em sua brevidade 
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metodologicamente, segundo Massaud Moisés (2004) apresenta uma única unidade de ação 

que concentra toda a dramaticidade que equivaleria a de um romance, assim, é nesse instante 

único e exemplar que buscamos analisar, já que operam como ferramentas que incitam ao 

surgimento de questionamentos e, concomitantemente, as transformações do status quo, 

auxiliando no empoderamento das minorias. Podemos, desta maneira, concluir 

superficialmente que o processo fabular empregado por Paulina Chiziane deixa evidente a 

predominância da tradição oral e local na construção das narrativas. Portanto, encontramos 

em seus escritos lendas, conflitos entre a tradição e a modernidade, descrições de rituais 

mágicos que se misturam na formação do caráter das personalidades abordadas, porém desta 

vez a escritora parte de personalidades históricas reais em seu processo de ficcionalização, 

com o intuito claro de reescrever a história recente de Moçambique.  

Palavras-Chave: Paulina Chiziane. As andorinhas. Contos 

CORUJA GRANDE DA NOITE ENTRE A TRADIÇÃO E A INOVAÇÃO: uma leitura 

do livro Murucututu, de Marcos Bagno. 

Suzana Rosa Melo de Azevedo 

s_wlw@hotmail.com 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar e comparar a lenda tradicional da 

coruja com a recriada por Marcos Bagno, abordando os elementos narrativos da história, 

retratando a sociedade pós-moderna e contemporânea, mostrando dessa forma, como os 

acontecimentos da época influenciaram na escrita literária. Tal abordagem será feita a partir 

dos pressupostos teóricos de Nelly Novaes Coelho, Leonardo Arroyo, Antonio Candido, Luis 

da Camara Cascudo, Cândida Vilares Gancho, entre outros. Marcos Bagno, ao recontar a 

narrativa da coruja Murucutu, mostra de forma clara a discordância com as histórias 

estereotipadas. Com base na narrativa do autor será feita uma abordagem sobre os novos e 

antigos valores representados por meio dos personagens, considerados peças fundamentais 

para o desenvolvimento da história. Portanto a literatura infantil se torna uma importante 

aliada no que se refere à formação da nova mentalidade da criança, sendo capaz de transportá-

la por meio do lúdico ao mundo imaginário. Nesse sentido, interessa-nos analisar o livro 

Murucututu: a coruja grande da noite, publicado em 2005, premiado pela Fundação Nacional 

do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), na categoria "O melhor para a criança" (BOTTON; 

STREY, 2015, p. 72). Em outras palavras, interessa-nos analisar como o autor coloca em 

tensão elementos tradicionais e os valores que "semearão uma nova mentalidade futura" 

(COELHO, 1993, p. 17), na reescrita da lenda do folclore brasileiro. Analisando a obra de 

Bagno, Murucututu a coruja grande da noite, observaremos os aspectos novos condizentes 

com a nova literatura destinada às crianças. Buscaremos inspecionar como se dá a construção 

dos personagens, considerando que são eles os principais veículos dos valores sociais, em 

consonância com a visão-de-mundo da narrativa de Bagno, à luz dos pressupostos teóricos de 

Nelly Novaes Coelho, sobretudo no que se refere ao que a autora denomina "formação da 

nova mentalidade". Procederemos ao exame da obra, fazendo o levantamento e estudo do 

enredo e dos personagens, considerando o papel formador da literatura infantil e juvenil, 

tomando também como aporte teórico Antônio Candido no que tange à função formadora da 

literatura. 

Palavras-chave: 

ENTRE (DES)FRONTEIRAS E (DES)CONSTRUÇÕES: uma leitura de Ana Paula 

Tavares e Elisa Lucinda 
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Laíssa Pereira de Almeida 

lpalmeida27@gmail.com 

RESUMO: Buscaremos a partir de uma análise comparativista, perceber como se dá entre as 

mulheres, no Brasil e em Angola, a construção da identidade a partir da contestação às 

imposições dos regimes políticos e sociais patriarcais na escrita de mulheres negras e 

colonizadas e os seus reflexos na cultura brasileira. Ensaiando uma ponte entre a literatura 

africana e a brasileira, ultrapassando as fronteiras geográficas e buscando compreender as 

(des)fronteiras culturais. Teremos como corpus científico, fragmentos das obras: Ritos de 

Passagem de Ana Paula Tavares e O semelhante, de Elisa Lucinda. Escritoras negras, nascidas 

na década de 50, criadas em diferentes continentes, embora com semelhanças, mas com 

escritas em períodos literários distintos, fator que nos permitirá procurar quais são os gritos 

que ecoam, divergem, que se assemelham entre suas escritas. Como se dá a legitimação do 

discurso da mulher pela sociedade, uma vez que não se aceitava e que ainda hoje encontram 

barreiras no mundo de língua portuguesa, considerando que o discurso em análise é feito por 

mulheres em situação de colonizadas, viabilizando o abafamento de suas vozes, pois o 

subalterno não tem fala e nem pode ser representado (SPIVAK, 2010). O método de 

abordagem estará ancorado nos estudos culturais e pós-coloniais, visando identificar ainda as 

semelhanças e dessemelhanças que se encontram nas bases artísticas e culturais africanas e 

brasileiras, para isso, selecionamos a obra de Inocência Mata, que teoriza sobre os elementos 

da literatura africana e da crítica pós-colonial, entendendo que as diferenças entre a poesia 

negra e a poesia africana residem no fato de que, enquanto a primeira reivindica um lugar para 

o negro, a segunda reivindica uma nação. Portanto, isso não significa que a poesia africana 

será também negra. Pretendemos realizar uma leitura que nos permita entrelaçar Angola e 

Brasil, transpondo as barreiras, já inexistentes, entre a cultura angolana e brasileira. 

Considerando para a análise, teóricos como: Rocha Coutinho (1994), Silva Dias (1994), 

Spivak (2010) e Perrot (2006) 

Palavras-chave: Gênero. Versos. Estudos Comparados. 

 

MOVIMENTOS LITERÁRIOS, O SURREALISMO E A DE(S)COLONIZAÇÃO 

HAITIANA 

Karla Soares 

ka_andrea14@hotmail.com 

RESUMO: Pretende-se discutir como os discursos descolonizadores dos escritores haitianos 

influenciaram o imaginário e a escrita surrealista. Como forma de explanar a temática traz-se 

para a discussão autores como Carpentier (1970) Figueiredo (1998, 2006), Hellmann (2012), 

entre outros autores. Com isso, pretende-se fazer uma pesquisa bibliográfica de outras que 

tratem da dos movimentos literários haitianos e do Surrealismo, para que seja possível uma 

discussão teórica em torno de outras temáticas suscitadas, tis como: diáspora, subjetividade e 

discriminação do negro sujeito da diáspora haitiana. Ao pensar em movimentos literários 

haitianos é preciso voltarmos no tempo e situar esses movimentos ao longo da história do 

Haiti. O Haiti é um país localizado no Caribe, que foi colonizador tanto por franceses como 

por espanhóis. É considerada a primeira República negra. Os primeiros movimentos 

intelectuais produzidos no Haiti surgem a partir das manifestações pró-independência, essas 

produções intelectuais consistiam na elaboração de discursos que rememoravam a situação do 

país diante da colonização. Esses movimentos intelectuais foram encabeçados pelos mulatos 

filhos de comerciantes haitianos, que mandaram seus filhos para estudar na França, lá estava 
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muito em voga a valorização da cultura negra por meio da arte. Esse movimento de tomada de 

consciência da visão do negro pelo europeu teve início quando estudantes negros foram 

enviados para continuarem seus estudos na Europa. A partir daí, os estudantes negros tomam 

consciência de como o negro é visto e inferiorizado pelos europeus, com isso surge uma 

valorização da negritude. A adesão dos artistas haitianos ao movimento surrealista deve-se ao 

fato das condições sociais e morais que vivenciavam em Paris. Sendo escritores colonizados, 

buscavam através de sua arte desconstruir a realidade imposta pelas guerras, propondo uma 

paz espiritual e um retorno a natureza do homem, sem regras pré-estabelecidas. Os 

movimentos literários haitianos trouxeram à tona a situação em que povos colonizados e em 

situação de diáspora vivenciavam. Os escritores haitianos demonstram com sua escrita uma 

revolução social, que busca transformar meros expectadores como atores da sua história. A 

escrita surrealista traz para esse cenário uma fuga dos valores estéticos e morais ditados pela 

alta burguesia europeia. Esta é uma forma de subverter a cultura do outro, do que acolhe o 

sujeito desterritorializado e do que coloniza os países considerados mais fracos em termos de 

economia e poderio territorial. Há que se pensar que pensar que os escritores surrealistas 

haitianos nos mostram uma realidade não muito distante, que carrega estereótipos de uma 

cultura, a subjetificação do sujeito da diáspora e a discriminação tão presente ainda nos dias 

atuais. Palavras-chave: Literatura, Resistência e descolonização. Referências ALEXIS, 

Jacques Stéphen. Do realismo maravilhoso dos haitianos. Tradução Normélia Parise e Zilá 

Bernd. Dérives: Montréal, n.12, p. 245-271. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/cdrom/alexis/jalexis.pdf . Acesso em 19 de janeiro de 2016. BOSI, 

Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Vozes. 1992. DUSSEL, Enrique. O 

encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade. Tradução Jaime A. Clasen. - 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1993 

Palavras-chave: 

O BATUKU CABO-VERDIANO NO CONTO MANA NHA TEREZA, DE MARIA 

HELENA SPENCER 

Lisiane Oliveira e Lima Luiz  

lisianeoliveira.luiz@gmail.com 

RESUMO: O presente artigo se propõe a analisar o conto Mana Nha Tereza da escritora 

cabo-verdiana Maria Helena Spencer em que as temáticas abordadas são o batuku, gênero 

musical de Cabo Verde, antiga colônia de Portugal na África Ocidental até o ano de 1975 e a 

emigração feminina em busca de sobrevivência. Nogueira (2012) destaca que o batuku é um 

gênero musical tradicional da Ilha de Santiago interpretado utilizando percussão em 

panos/almofadas e canto-resposta sendo considerado a mais africana entre as várias 

manifestações musicais de Cabo Verde. Na atualidade, o batuko, representa a identidade cabo-

verdiana, no entanto, no passado, principalmente no período colonial não foi assim. A dança 

do batuko executada por escravos e depois por camponeses não era vista com bons olhos 

pelos colonizadores e pela Igreja Católica e foi em alguns momentos proibida na Ilha de 

Santiago, pois era vista como uma dança lasciva. O tema emigração também abordado no 

conto é recorrente na Literatura cabo-verdiana, pois em razão das secas sazonais que assolam 

Cabo Verde, da infertilidade da terra, fome e alta taxa de mortalidade que são acentuadas nas 

épocas de seca há um grande número de deslocamento tanto entre ilhas, como para outros 

continentes a fim de lutar pela sobrevivência. Este momento de partida para a terra longe 

ficou conhecida como a hora di bai (em crioulo cabo-verdiano) que significa a hora da 

separação. Manuel Ferreira (1972), aponta que a hora da separação, constitui o drama do 

cabo-verdiano. No conto, a personagem feminina Tereza, dançarina de batuku da Ilha de 

Santiago, em decorrência da seca e da fome decide partir de Cabo Verde em busca de 
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sobrevivência e anos depois retorna para a Ilha de Santiago em uma situação de abandono e 

demência. Desse modo, este artigo procura mostrar a emigração feminina cabo-verdiana tendo 

como referência as experiências de Tereza a personagem principal do conto. 

 Palavras-chave: Batuku. Emigração feminina. Cabo Verde. 

O ESPAÇO NOS VERSOS DE FILINTO ELÍSIO 

Raquel Dal Cortivo 

raqueldalcortivo@gmail.com 

RESUMO: Interessa-nos, nessa comunicação, apresentar a poética do autor cabo-verdiano 

Filinto Elísio, considerando a forma como se expressa a relação entre indivíduo e espaço. Para 

tanto, propomos a leitura de três poemas do livro Li cores & Ad vinhos (2009), considerando 

os pressupostos teóricos a respeito do espaço de autores como Yi-Fu Tuan (1980;1983), Marc 

Augé (2012), Ulrich Beck (1999) e Rogério Haesbaert (2001; 2004). As relações entre o 

indivíduo e o espaço, assim como a noção de tempo, são transformadas na 

contemporaneidade, tornando-se paradoxalmente flexíveis, mas, ao mesmo tempo, muitas 

vezes definidoras de uma identidade. Desse modo, é possível afirmar com Marc Augé (2012) 

que os vínculos com o espaço se tornaram fragmentados e enfraquecidos nesses tempos de 

globalização, fato que determina a substituição do “lugar antropológico” pelo “não-lugar”. 

Ulrick Beck, a fim de apreender as relações entre os indivíduos e o espaço, no livro O que é 

globalização (1999), lança mão dos conceitos de “topomonogamia” e “topopoligamia", 

considerando a fluidez cada vez maior das fronteiras nacionais, ocasionada pelo trânsito 

constante de indivíduos por necessidades econômicas ou, mais recentemente, pelas migrações 

em massa ocasionadas pelas guerras, por exemplo. Para o desenvolvimento do tema, 

lançaremos mão ainda da discussão acerca de termos que estão implicados na forma como se 

dá a relação com o espaço, tais como os conceitos de território, territorialidade, propostos por 

Rogério Haesbaert. Assim, considerando a história e a geografia de Cabo Verde, que lhe 

constituíram como um local de passagem e, por isso, uma nação marcada pelo hibridismo 

cultural, e o vínculo entre o indivíduo e o espaço, presente manifestações culturais e literárias, 

investigamos a maneira como se apresenta a relação do sujeito poemático com o espaço, seja 

Cabo Verde, seja outros espaços, uma vez que o trânsito é uma das características mais 

marcantes dos versos de Filinto Elísio. Desse modo, a poesia de Filinto Elísio situa-se num 

espaço plural que tanto remete aos temas e fatos da cultura e da realidade cabo-verdiana, 

quanto espraia-se por horizontes outros, que correspondem às muitas viagens do próprio 

sujeito que se expressa nos poemas. Em conclusão, a poética do autor apresenta-se num ritmo 

múltiplo, sobretudo, pelos vínculos plurais que mantém com o espaço.  

Palavras-chave: Cabo Verde; Filinto Elísio; Poesia; Espaço; Território. 

O SUJEITO NEGRO E TRÊS MALES: preconceito, racismo e gênero, uma leitura de 

Lília Momplé 

Julcy Emanuella da Silva 

Julcy.manu@hotmail.com 

RESUMO: Buscaremos através de uma leitura comparada dos contos, Ninguém matou 

Suhura, Caniço e O baile de Celína, perceber como essas histórias estão conectadas, embora 

tenham relatos distintos, pois os contos recuperam ficcionalmente o quanto os moçambicanos 

sofreram com a violência no período colonial e, mais ainda, revela o caráter de outras formas 

de violência do período do pós-independência, como o racismo. Essas narrativas estão 

presentes no primeiro livro da escritora Lília Momplé: Ninguém matou Suhura, em que a 
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autora encontra uma maneira peculiar para expor, por meio da escrita, a barbárie a qual o 

negro era submetido devido o controle colonial que dominava e determinava o lugar que cada 

homem deveria ocupar, mesmo após o fim do tráfico negreiro, ao contos retratam a herança 

cultural de menos valia aplicada aos africanos herdada do colonizador e as suas sequelas, 

sobretudo no que tange às mulheres. Pretendemos discutir o racismo, o ódio e o preconceito, 

sendo também uma forma de enfrentamento das lutas que existiam, e ainda hoje resistem na 

esperança de um futuro melhor e igualitário para que o sujeito negro seja inserido de vez na 

sociedade das diversas sociedades que existem. Nos fragmentos selecionados, o/a negro/a é 

visto/a como personagem secundário, tendo a discriminação como verdadeira protagonista 

nos contos escolhidos. Tal exclusão apaga e silencia a participação do povo moçambicano, 

sejam eles homens ou mulheres, porém podemos perceber que a definição de Spivak sobre a 

subalternidade se aplica exemplarmente nos textos elencados assim como o processo de 

invisibilidade feminina que Michele Perrot teoriza. Os africanos pouco ou quase nada são 

retratados como sujeitos autônomos e protagonistas de suas histórias, como é caso 

emblemático de Suhura, que praticamente, morre imolada como forma suprema de resistência 

que denuncia um estado de coisas que não se encontra palavras para descrever. As historias 

são narradas em terceira pessoa por um narrador onisciente que se faz presente em todos os 

contos de Lília Momplé, para que o leitor possa ter acesso aos pensamentos dos personagens e 

ainda ser capaz de tecer comentários dos acontecimentos em torno da narrativa. Para o 

desenvolvimento de nossas ilações elegemos os seguintes teóricos: Michelle Perrot (2006), 

Spivak (2010), Bernardo Guimarães (1872), Inocência Mata (2007) e Fanon (2005). 

 Palavras chave: Sujeito Negro, Gênero, Preconceito. 

O TESTAMENTO DO SR. NAPUMOCENO: a violência como legado narrativo 

Paulo Marcos Macedo Carnelos 

carnelospaulo@gmail.com 

RESUMO: O conceito de memória, pensado de maneira ampla como o resgate do passado, 

possui particularidades interessantes no campo da literatura, especialmente quando a intenção 

é ocultar os fatos ocorridos, ao invés de publicá-los por meio da escrita ou da narração. A 

ocultação normalmente ocorre utilizando o dispositivo de reconstrução. Isto é, com o intuito 

de redirecionar o entendimento e o foco do leitor ou do ouvinte, o autor dos escritos ou da fala 

seleciona e trabalha determinados episódios, excluindo outros que também ocorreram. Esse 

procedimento tem o propósito de apagar parte da história. Nesse sentido, o papel do narrador 

parece ser uma das chaves para compreender enredos que operam com memórias de terceiros, 

como é o caso da obra O testamento do sr. Napumoceno, de Germano Almeida. Esta é uma 

narrativa cuja voz que conta a trama não participa da diegese, portanto, em última instância, 

os relatos expressam os princípios de organização textual e os interesses do narrador. É 

possível observar descompassos entre o discurso apresentado por meio dos episódios escritos 

pelo autor do testamento, Napumoceno, e a própria locução do romance. Tendo em vista a 

fortuna financeira, o protagonista, a princípio, constrói um testamento com intuito de legar a 

herança material a sua filha. Contudo, o documento cartorial, preenchido com memórias que 

enaltecem a imagem de Napumoceno, também parece ter a finalidade de legar ao público a 

imagem imaculada, cuja inexistência o leitor descobre pela intervenção do narrador. Isto é, 

além de preocupar-se com a sucessão da fortuna (testamento jurídico), o protagonista tem 

como meta recriar-se enquanto personagem ilibada (testamento memorialista), apagando os 

atos imorais e ilegais que estiveram presentes em suas condutas. O objetivo do presente 

trabalho é recuperar dispositivos da narração que evidenciem a divergência entre os fatos da 

realidade diegética e os fatos deixados nos escritos de Napumoceno. Tal proposta baseia-se 
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nos estudos de Yves Reuter, especificamente com relação ao narrador, um dos caminhos 

adotados é a abordagem das elipses textuais apresentadas no nível da narração. No que tange 

à temática, o enfoque recai sobre a violência, pois ao mesmo tempo que ela é empregada 

como ferramenta de ascensão social, é o principal objeto que o protagonista tenta excluir das 

memorias. Para tanto, emprestar-se-ão, dos estudos de Jaime Ginzburg, Xavier Crettiez e Yves 

Michaud, reflexões acerca da definição de violência física e os efeitos que ela causa na 

estética da obra, a fim de recobrar a transfiguração dos escritos de Napumoceno, por meio do 

narrador, na composição do romance. 

Palavras-chave: O testamento do sr. Napumoceno. Germano Almeida. Narrador. Violência. 

VERTENTES DE GÊNERO E PATRIARCALISMO EM ESTÁTUAS DE SAL, DE 

EVEL ROCHA 

Uryelton de Sousa Ferreira 

uryelton77@hotmail.com 

RESUMO: O presente trabalho tem como base o romance Estátuas de Sal (2003), do escritor 

cabo-verdiano Evel Rocha, que traz, em sua diegese, o panorama diário de uma família, 

retratado pelo recuo no tempo, narrado sob a forma de flashbacks, pela personagem Adalberto 

Delgado, que, depois de dezoito anos na diáspora, retorna para a sua cidade natal, a Ilha do 

Sal. Ancoramos nosso pensamento em reflexões relacionadas a um fazer literário que busca, a 

partir do entrecruzamento de sequencias narrativas relacionadas ao período pós-colonial e 

suas implicações políticas e socioeconômicas no cotidiano dos cabo-verdianos, dar 

notoriedade aos laços literários, considerados aqui não só geograficamente, mas como força 

motriz de aproximação dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), 

especificamente no que tange à temas tidos como tabus nas ex-colônias, tratados na narrativa 

em comento, com o manto das questões de gênero e na ideologia centrada nas relações que 

envolvem a tessitura do patriarcalismo, ainda existente na estrutura da sociedade cabo-

verdiana. Busca-se, nesta pesquisa, contribuir para a ampliação de um debate que tem 

engendrado, ao logo dos tempos, a necessidade de cada vez mais se afastar a nefasta herança 

deixada pelos colonizadores, notadamente Portugal, que, a partir da Ilha de Santiago, em 

1462, dominou o território cabo-verdiano por vários séculos, até o ano de 1974, quando, 

efetivamente, o arquipélago conquista sua independência, pondo fim a um longo processo de 

apropriação cultural com a finalidade de impor um modus vivendi materializado em 

consonância com a cultura lusófona. Neste sentido, o romance Estátuas de Sal tem se 

destacado, no âmbito dos estudos literários, notadamente na USP - Universidade de São 

Paulo, como importante objeto de estudo informador das temáticas trazidas em nossa 

pesquisa. Nosso referencial teórico tem como suporte as obras produzidas por Abdala Junior 

(2007), Almada (1989), Anjos (2006), Bhabha (1998), Beauvoir (1970), Bourdieu (2002), 

Fanon (1968), Foucault (1999), Gomes (2008), Memmi (1989) e Spivak (2010).  

Palavras-chave: Gênero, Patriarcalismo, Evel Rocha. 
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A FORMAÇÃO HUMANA NO ENSINO SUPERIOR: Precarização, interculturalidade 

crítica e a Universidade Pública 

Rafael Ademir Oliveira Andrade 

profrafaelsocio@gmail.com 

RESUMO: Este trabalho fundamenta-se na percepção científica e da prática docente de que o 

esvaziamento da formação humana é parte de um processo econômico, político e cultural que 

visa a implementação de políticas neoliberais, com orientação para uma padronização das 

formas de ser e existir de forma mundializada e marginalização de certas esferas da sociedade, 

especialmente aquelas que foram deixadas à margem no processo de colonização, ocupação 

violenta, escravidão de seres humanos, divisão desigual das riquezas, possibilidades e 

manutenção da estrutura social brasileira. Assim, pretende-se realizar uma reflexão teórica 

sobre os elementos constitutivos da percepção acerca desta forma de exclusão e construção do 

currículo dentro uma relação de poder excludente, verificar empiricamente a presença ou 

ausência deste modelo de pensar educação nos currículos e planos de ensino como 

documentos oficiais e refletir em ação coletiva com professores do ensino superior novas 

propostas para uma pedagogia que permita a interculturalidade crítica como fundamento, 

sendo estes os métodos utilizados nesta pesquisa e desenvolvimento da redação deste 

trabalho. Esta nova pedagogia pretende pensar uma nova forma de relação da humanidade 

com os outros e, por consequência, consigo mesmo, levando em consideração o aspecto 

histórico que se situa o Brasil e suas instituições de formação. Nossa fundamentação teórica 

parte das reflexões de Catherine Walsh, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Paulo Freire e 

outros escritores “desde o sul” que se orientam para reflexões de uma educação ou 

socialização que se oriente para a desconstrução de colonialidade do ser, saber e poder. Este 

trabalho justifica-se ao passo que reflete essencialmente sobre aspectos fundantes deste 

quesito: a constante implementação de uma educação formal precária, voltada para o mercado 

de trabalho e sem a discussão ou análise desnaturalizada dos aspectos que criam e reproduzem 

a desigualdade como a má distribuição de renda, a proletarização constante das classes 

sociais, a subjugação simbólica e material de certas esferas da sociedade a partir de uma 

lógica colonialista. 

Palavras-chave:  

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E HISTÓRIA: Repensando “novas” práticas de 

Educação Patrimonial para o Ensino de História. 

Everson Rodrigues de Castro 

epc_everson@hotmail.com 

Eduardo Joreu de Oliveira Freitas 

RESUMO: Nesta presente discussão propomos refletirmos sobre o papel dos museus 

enquanto espaços abertos e privilegiados para a adoção de “novas práticas” em educação 

patrimonial e de modo especial para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem 

desenvolvidos dentro da disciplina de História nos estabelecimentos de ensino, sejam eles em 

turmas regulares, na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou mesmo no nível 

técnico. Nesta perspectiva nosso objetivo é compreendermos como essas “novas dinâmicas” 

em educação patrimonial podem contribuir para que o ensino de História possa dialogar de 

forma exitosa com a interdisciplinaridade e com a transdisciplinaridade em face das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino de História (DCN’s), e assim fortalecer práticas 

educativas que sejam democráticas, haja vista suas importantes interfaces com a memória, 
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identidade e o patrimônio cultural dos grupos sociais que as integram e que as forjam de 

modo bastante dinâmico. Assim como referencial teórico/procedimentos metodológicos, 

situamos esta discussão sobre os usos dos museus como instrumentos para se refletir sobre 

educação patrimonial, Memória e História a partir dos trabalhos de Chagas (2004), Couto e 

Melo (2010), Gonçalves (2007), Carlan (2008) e Cury (2004) os quais juntamente com a 

revisão de artigos científicos nos repositórios da Scielo, Portal Capes/CNPQ, e Unir, além de 

consulta bibliográfica e documental no Centro de Documentação Histórica do Estado de 

Rondônia (CDHRO), nos auxiliaram a pensar as práticas em educação patrimonial e suas 

relações com o ensino de História, como artefatos para refletirmos sobre possíveis revisões 

nestes campos de pesquisa. Enfim, refletir sobre “novas práticas” para educação patrimonial e 

suas relações com o ensino de História, é, sobretudo um dos desafios mais prementes para 

àqueles envolvidos nos processos de ensino na área da educação escolar, o qual podem ter os 

museus como um importante instrumento de educação histórica em uma perspectiva cidadã e 

crítica.  

Palavras-chave: Educação Patrimonial. Ensino. História. Memória. 

ENSINO DE HISTÓRIA, USOS DO PASSADO E TEMPO PRESENTE: Diálogos Intra 

e Interdisciplinares. 

Josias José Freire Junior 

freire.josias@gmail.com 

RESUMO: As relações com o passado, os significados da história e do ensino de História 

passam atualmente por importantes transformações. Abordadas por campos e perspectivas 

distintas, tais transformações ensejam discussões interdisciplinares e reflexões teórico-

conceituais de grande relevância. Esta comunicação propõe um debate sobre as relações entre 

o ensino de História, o tema dos usos públicos do passado e a perspectiva da história do 

tempo presente, em direção a uma reflexão sobre como meios de comunicação de massa 

interferem na compreensão do passado. Dessa forma, objetiva-se estabelecer tanto um diálogo 

interno ao campo da história – ensino de História, usos do passado e tempo presente – quanto 

propor um diálogo externo, por assim dizer, entre o campo da história e as discussões sobre 

meios de comunicação de massa e sua importância como constituidora de opiniões, visões e 

usos do passado recente. Parte-se das bases teóricas do campo da “aprendizagem histórica”, 

movimento que propõe reflexões sobre o ensino de História a partir dos referenciais teórico-

metodológicos da própria ciência da história. Esse campo volta-se às questões do ensino de 

História a partir de alguns conceitos e noções fundamentais, dentre os quais, o de 

“consciência histórica”. Além das questões relacionadas ao campo da “aprendizagem 

histórica”, serão articulados alguns elementos teóricos acerca da história do tempo presente, 

na medida em que se reconhece que sua produção reúne importantes considerações sobre os 

sentidos do passado mais recente. Nos últimos anos, as discussões dos campos da 

“aprendizagem histórica” e da história do tempo presente têm, cada uma ao seu modo, se 

aproximado de problemas relacionados aos usos do passado e à produção de cultura histórica. 

Trata-se, portanto, de compreender as particularidades das abordagens e cotejar a 

aproximação das mesmas. Nesse sentido, a partir de possíveis intersecções entre os campos do 

ensino de História e da história do tempo presente no tema dos usos do passado, se avançará 

sobre o problema dos meios de comunicação de massa, especialmente a internet, e a 

construção de versões sobre o passado mais recente. Considera-se, pois, abordar as relações 

entre o ensino de História e a internet por vias teórico-conceituais que possibilitem refletir 

sobre as influências recíprocas desses universos. Assim, visa-se o estabelecimento de um 

repertório conceitual para a reflexão histórica sobre como as relações com o passado mais 

recente, seus usos e a cultura histórica a partir dele produzidos ‘ressignificam’ nossa relação 
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com a história, especialmente no ensino de História. A internet se tornou uma ferramenta 

poderosa de disseminação de informações, de comunicação, de construção e reconstrução de 

versões sobre o passado e, consequentemente, sobre o presente. Apenas se forem 

estabelecidos referenciais teórico-conceituais básicos para a problematização dos usos do 

passado será possível avançar sobre questões que vão além e que interferem diretamente no 

campo da ciência da história, no sentido da teoria da comunicação de massa, da disseminação 

da informação jornalística e da construção e reconstrução de versões do passado recente. 

 Palavras-chave: Aprendizagem histórica. Tempo presente. Usos do Passado 

EXCLUSÃO DAS MULHERES DOS LIVROS DIDÁTICOS: por uma abordagem 

histórica das mulheres das reservas extrativistas da Amazônia nos livros didáticos 

Maria irene Delbone Haddad 

irene.haddad@hotmail.com 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a exclusão das mulheres dos 

livros didáticos, principalmente as mulheres amazônicas, como se elas não existissem ao 

longo da história. Propõe-se, neste sentido, refletir o quanto a mulher existe e faz parte da 

história, demonstrando os processos historicamente invisibilizados das mulheres das reservas 

extrativista da Amazônia, na ocupação e memória na Fronteira do Oeste do Brasil. Revelando 

sua presença e a trajetória nos seringais na Amazônia, região marcada por lutas, vitórias, 

aventuras, desventuras, encontros, desencontros, contradições e esperanças. Apesar de 

estarmos no século XXI, com os avanços da historiografia sobre as mulheres das reservas 

extrativistas ainda é marcado por passos lentos. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa 

bibliográfica, baseada na literatura de Michelle Perrot, Mônica Lage, Cristina Woff e Ligia 

Simonian, que busca através da aproximação teórica, compreender os espaços ocupados por 

elas, porém não reconhecidos pela sociedade, pelo Estado e pela historiografia, refletindo nos 

livros didáticos a inferiorização da questão de gênero e dos povos amazônicos. Atualmente, 

vemos crescer o preconceito em relação a classes subalternas, com identidades invisibilizadas, 

e o livro didático um instrumento didático largamente utilizado, que esta nas mãos do alunado 

diariamente, deve contribuir para dar luz ao gênero oprimido pela história e pela sociedade 

patriarcalista, são produzidos numa versão sudeste/sul e eurocêntrica, deixando à margem as 

mulheres amazônicas, mostrando que há uma urgência na conscientização da desvalorização 

da mulher amazônica neste contexto, que não são abordadas nos Referencial Curricular de 

Rondônia de 2013 e na terceira versão da Base Nacional Curricular que esta em processo de 

construção. Neste mesmo movimento, precisamos discutir que a maioria das aulas de História 

são lecionadas por profissionais que não são habilitados na área, e que esta junção do livro 

didático que excluem mulheres e principalmente as amazônicas e profissionais não 

habilitados, revela que estamos sujeitos a reproduzirmos uma história hegemônica de poder e 

saber, que não abarca os excluídos da história. 

Palavras-chave: 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA REGIONAL: Real Forte Príncipe da Beira 

Kleyton Coelho Castro 

Poliane Carvalho Castro 

k.coelho7176@gmail.com 

RESUMO: O Real Forte do Príncipe da Beira é considerado uma das maiores obras da 
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engenharia militar portuguesa do período colonial, tanto pela sua edificação como pela sua 

fundamental localização estratégica. O Forte está situado na margem direita do rio Guaporé, 

no município de Costa Marques, estado de Rondônia, na fronteira com a Bolívia. Os 

portugueses ergueram vários tipos de fortificações, das mais imponentes e seguras até as mais 

modestas e frágeis, todas situadas em pontos ou acidentes geográficos que obedeciam a um 

plano de defesa estratégica da América portuguesa. D. João V (1706-1750), preocupado com a 

proximidade dos espanhóis na fronteira oeste desde 1743, determinou ações no sentido de 

consolidar o domínio português na calha do rio Guaporé, tendo como objetivo a exploração de 

ouro na região. Para isso criou a capitania do Mato Grosso, nomeando como seu primeiro 

governador e Capitão-General, D. Antônio Rolim de Moura Tavares. Este fundou a Vila Bela 

da Santíssima Trindade, às margens do rio Guaporé, que passou a ser a sede da Capitania. 

Contudo, não só os portugueses visavam à exploração do ouro na região. Os espanhóis 

também pretendiam explorar essas riquezas, e para marcar presença no local, estabeleceram 

missões jesuítas ao longo do rio Guaporé e de seus afluentes, gerando uma série de conflitos. 

Para garantir a soberania portuguesa na região, foi construído, em 1769, o Fortim de Nossa 

Senhora da Conceição (ou Bragança) cuja fragilidade levou os espanhóis a tentar sua 

conquista, só não obtendo êxito em virtude de terem sido vítimas de diversas doenças. 

Posteriormente, esse Forte seria destruído pelas águas da enchente de 1771. Em 1772, o então 

governador da Colônia do Mato Grosso, Capitão-General Luis de Albuquerque de Melo 

Pereira e Cáceres, tinha a missão de executar o plano da Coroa Portuguesa de dominar as duas 

margens do rio Guaporé para manter afastados os espanhóis e assegurar o controle total das 

minas do Guaporé e Tanquinhos (atual Mateguá, Bolívia), garantindo caminho seguro pelos 

rios Guaporé, Mamoré e Madeira, assegurando assim o monopólio da Companhia Geral de 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão. O objetivo do trabalho é fazer um dialogo entre a 

disciplina de história e geografia dando ênfase na história regional e explorando a temática e 

explicar como surgiu o Forte? Pra que foi construído esse monumento? E como esta sua 

situação na atualidade? Para que tal trabalho seja elaborado, será utilizada metodologia 

bibliográfica explorando artigos, livros e revistas. Ao final o trabalho apresentará resultados 

acerca do auxilio e dialogo das duas disciplinas para um bom entendimento da temática. 

Palavras-chave: 

HISTÓRIA, IDENTIDADE E CULTURA SURDA: o domínio hegemônico ouvintista e 

os conflitos em torno de uma minoria linguística 

Neide Alexandre Do Nascimento 

neidenascimentopvh@gmail.com 

Andreia Cristina Siqueira 

RESUMO: O sujeito surdo transita entre duas culturas, a surda e a ouvinte. No entanto, em 

contato necessariamente com esse espaço intercultural, em geral busca constituir uma 

identidade a partir da apreensão de mundo através exclusivamente das experiências visuais, 

isso ao mesmo tempo em que o torna diferente, faz nascer um rechaço da ideologia ouvintista, 

que o quer agregar à sociedade envolvente, que se diz “normalizada”. O presente trabalho tem 

como objetivo analisar através da história, a influência da cultura ouvinte na constituição da 

identidade cultural surda. O quadro conceitual analítico dessa pesquisa caracterizou-se pela 

utilização de parâmetros analíticos e interpretativos da Filologia Política como alternativa 

teórico-metodológica para pesquisar os modos como se desenvolvem os principais embates 

entre a cultura surda e a cultura ouvinte, uma vez que a pessoa é vista num contexto coletivo 

em que o seu ser histórico e social somente se resolve como um todo unívoco culturalizado. 

Fundamentados em Eagleton (2012), Strobel (2016) e Gesser (2009), destacamos 
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características culturais que predominam no jeito de ver, de sentir e de se relacionar do povo 

surdo com a comunidade surda e com o mundo que o cerca, por meio da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) e, secundariamente, da língua portuguesa escrita. Ao analisarmos o percurso 

histórico dos surdos, percebemos que a cultura surda foi, contudo, marcada por muitos 

padrões da ideologia ouvintista, impostos desde a Antiguidade e somente quebrados (e ainda 

de modo incompleto) modernamente com os discursos dos Direitos Humanos. Assim pode-se 

afirmar que, a história da cultura surda foi marcada por muitos estereótipos, seja através 

imposição da cultura dominante, ou das representações sociais que narram o povo surdo como 

seres deficientes, essa agressão contra a cultura surda pode levar a conflitos das identidades.  

Palavras-chave: Surdo. Cultura Surda. Ideologia ouvintista. Libras. Filologia Política 

IMAGENS E MEMÓRIAS: Oralidade e Fotografias familiares no ensino de História 

Joelton Rezende Gomes 

joe_rezende@hotmail.com 

RESUMO: Na atualidade a existência de inúmeras propostas de ensino busca promover de 

forma eficiente o acesso e o sucesso no aprendizado do aluno, contudo, isso não é uma 

realidade para todos diante da falta de interação e de contextualização nos métodos utilizados 

no processo educacional. Portanto, justifica-se a presente proposta a partir da necessidade de 

discutirmos e aplicarmos maneiras eficazes de promover o ensino de Ciências Humanas nas 

salas de aula e paralelamente inserirmos educandos e familiares no processo educacional a 

partir da utilização de fotografias e relatos orais da família. A integração e contextualização 

histórica dos acontecimentos no percurso do tempo podem ser trabalhadas em parceria entre a 

escola e a família, com objetivos específicos que vão muito além da conclusão de uma 

atividade ou aprendizado, pois podem promover ainda melhores perspectivas de futuro aos 

educandos e seus familiares, diminuir as dificuldades de aprendizado, melhorar a 

compreensão dos fatos e promover a inserção social na História, preparar o indivíduo para o 

ingresso na sociedade com conhecimentos, atitudes e valores que subsidiem seu 

desenvolvimento. A temática tem como objetivo discutir a importância dos relatos familiares e 

das fotografias no ensino de História, uma vez que os elementos aqui citados levam o relator e 

o ouvinte ao momento dos acontecimentos passados, proporcionando assim a localização 

temporal e espacial que consequentemente oferecem acesso aos fatos históricos no contexto 

regional, nacional e mundial. Adotou-se como metodologia uma discussão qualitativa, critica 

e reflexiva através de uma pesquisa empírica e bibliográfica - HALL (2015), BURKE (2010) 

PIAGET (2007), MONTENEGRO (2001) - buscando no referencial teórico e pertinentes 

documentos que ajudassem a responder às questões levantadas na problemática do tema em 

estudo. Aplicou-se também a coleta de relatos e fotografias familiares de alunos do ensino 

médio de uma escola da rede pública do município de Ji-Paraná. Os resultados apontam para 

uma realidade visível e comprovada onde, através de levantamentos feitos, constatou-se um 

elevado número de alunos e familiares, que demostraram interesse e satisfação na elaboração 

do projeto proposto. Conclui-se que é pertinente a divulgação e ampliação deste trabalho, pois 

contribui para o processo de inclusão e melhor perspectiva para o futuro do indivíduo que se 

encontra em situações de desmotivação, pois além de promover o conhecimento, desperta 

para a valorização da família e a história social da mesma no ensino de História.  

Palavras-chave: Educação. História. Memória. Inclusão. Família 

O ENSINO DE HISTÓRIA E A IDADE MÉDIA NOS LIVROS DIDÁTICOS 
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Veronica Aparecida Silveira Aguiar 

RESUMO: A Idade Média é um longo período de mais de mil anos de história, um universo 

de multiplicidades heterogêneas no campo da filosofia, da arquitetura, da história, da 

literatura, da música, das artes etc. Para os professores do ensino básico é fundamental 

entender as especificidades do saber medieval de forma plural e complexa. Sendo assim, nesta 

comunicação pretendemos alertar sobre os cuidados metodológicos para a compreensão de 

um período histórico já tão discriminado nos livros didáticos por historiadores que ainda 

insistem numa perspectiva reducionista do período. A consciência histórica (Jörn Rüsen) 

cumpre um papel importante para se contrapor a esssa visão reducionista da Idade Média. Da 

invisibilidade de alguns personagens à visibilidade de outros grupos historicamente 

marginalizados, as mulheres, as crianças, os negros, os indígenas, as religiões não cristãs, o 

medievo segue como um campo repleto de possíveis e novas investigações das representações 

do passado e da História que não podem ser ignorados. Apesar das mudanças significativas 

nas últimas décadas, o livro didático ainda carrega muitos preconceitos sobre o medievo, o 

esteriótipo dificulta a aprendizagem histórica, desvaloriza a pesquisa da área, limita as 

“leituras” críticas sobre as diferenças e as diversidades no cotidiano medieval e na atualidade. 

Cabe ao professor do ensino básico a tarefa de mudar o comportamento pedagógico em 

relação a História medieval, de adotar uma visão mais crítica em relação aos manuais 

didáticos, filmes e meios de comunicação utilizados. Cabe ao professor pesquisador das 

Universidades estabelecer estratégias e métodos para se aproximar da escola pública com 

propostas de intervenção nas escolas através de projetos de extensão, contribuindo de fato 

para a melhoria da aprendizagem da escola pública. Conhecer a realidade dos estudantes é 

imprescindível para compreendermos a História, afinal o conhecimento histórico não é um 

depósito de informação desconectada com a realidade e nem pode vir a ser um conhecimento 

de verdades únicas, pronto e acabado.  

Palavras-chave: História medieval; aprendizagem histórica; manuais didáticos; História 

ensinada; escolas. 

PAISAGEM E HISTÓRIA: um olhar sobre a emergência do Zika Vírus na Região 

Amazônica 

Xênia de Castro Barbosa 

xenia.castro@ifro.edu.br 

RESUMO: A emergência do Zika Vírus, a partir de 2015 tornou-se um desafio internacional 

de saúde pública, tendo em vista sua acelerada dispersão por mais de 60 países, sua 

adaptabilidade às várias regiões do planeta, a capacidade de contaminar pessoas das diversas 

classes sociais e sua neurotoxidade, passível de ocasionar danos ao Sistema Nervoso Central 

(SNC), microcefalia e outras malformações genéticas em bebês cujas mães foram contagiadas 

pelo vírus na gestação. Este trabalho visa comunicar os resultados da pesquisa “Entre o 

Regional e o Global: um estudo dos desafios pertinentes à emergência do Zika Vírus na 

Amazônia brasileira, desenvolvida no Núcleo de Estudos Históricos e Literários do IFRO. O 

objetivo geral foi analisar os significados e desafios da emergência do Zika Vírus na Região 

Amazônica. A pesquisa, desenvolvida em abordagem qualitativa, classifica-se quanto à 

natureza, como Pesquisa Básica, quanto aos objetivos, como Pesquisa Explicativa e no que 

diz respeito aos procedimentos utilizados, caracteriza-se como Pesquisa Bibliográfico-

documental (GIL, 2008). O recorte de estudo foi a Amazônia Legal, instituída por vontade do 

Estado brasileiro mediante a Lei 1.806, de 06 de janeiro de 1953 e considerada de forma não-

empírica. A Amazônia Legal é formada por nove Estados brasileiros, a saber: Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos Estados do Mato Grosso, do Tocantins e do 
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Maranhão. Abrange uma área territorial de aproximadamente 5.200 km² (IBGE, 2010), o que 

corresponde a aproximadamente 60% do território brasileiro. Sua densidade populacional é 

rarefeita: apenas 4,27 habitantes/ km² (MARTHA JÚNIOR, CONTINI, NAVARRO, 2011) e 

sua paisagem resulta de prolongado processo de intervenção humana, que combina técnicas e 

direito, ou seja, modos de fazer e normas e que regulam as intervenções humanas. As fontes 

utilizadas foram Boletins Epidemiológicos produzidos pelo Ministério da Saúde do Brasil, 

Relatórios de Situação publicados pela Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas 

(WHO, 2016, 2016a, 201b), Decretos de Emergência dispostos nos diários oficiais de Estados 

da região em análise e outros documentos do Ministério da Saúde que informam sobre as 

políticas públicas adotadas para o enfrentamento do desafio em saúde. Também consideramos 

os situation report (relatórios de situação sobre a Zika) publicados pela Organização Mundial 

de Saúde em 2016. Essas fontes foram serializadas com vistas a destacar permanências e 

variações da incidência da doença e permanências e alterações de discursos e abordagens dos 

gestores em saúde. A ênfase recaiu nos aspectos qualitativos, embora se tenha observado 

também aspectos quantitativos, como o número de casos de registro e o número de casos 

confirmados da doença, seja por critério laboratoriais, seja por critérios clínicos. O substrato 

teórico foi a História da Paisagem (SILVA, 2011), considerando paisagem e região como 

categorias de análise centrais. Os resultados apontam para a emergência da Zika na Amazônia 

como problema complexo, que para ser mais bem compreendido necessita ser abordado de 

modo sistêmico. Para a resolução desse problema de saúde recomenda-se também uma leitura 

sistêmica do fenômeno e a articulação de políticas públicas de saúde, meio ambiente, 

educação e infraestrutura urbana e rural.  

Palavras-chave: Amazônia. Região. Paisagem 
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RESUMO: Sócrates, ao romper com os pensadores originários gregos – posteriormente 

denominados pré-socráticos – lançou os fundamentos da metafísica ocidental. Enquanto os 

primeiros filósofos procuravam investigar o que é a natureza ou a realidade última do cosmos, 

o mestre de Platão procurou saber o que é a natureza ou realidade última do homem. Qual é a 

essência do ser humano? A resposta socrática é a seguinte: o homem é a sua alma (psyché), 

pois é a alma que o distingue especificamente de qualquer outro ente. A alma, segundo 

Sócrates, é o lugar da verdade, sede de nossa atividade pensante e eticamente operante. Em 

contrapartida, o corpo é o lugar das doenças, temores e paixões. Sendo assim, o filósofo 

ateniense concluiu que a alma deve ser senhora do corpo e dos seus instintos. Nesse sentido, a 

mais significativa manifestação da excelência da psyché seria o autodomínio, isto é, o 

controle de si mesmo no urgir das paixões e dos instintos, como por exemplo, nos estados de 

prazer, dor e cansaço. O homem autenticamente livre seria aquele que resiste aos seus 

instintos, enquanto aquele que se submete aos mesmos torna-se escravo. A alma, enquanto 

presa ao corpo, estaria encarcerada numa tumba. Nosso morrer (com o corpo) seria viver, 

porque, morrendo o corpo, a alma se libertaria do cárcere. Se a essência do homem é a alma, 

cuidar de si mesmo exigiria um cuidado maior com a alma do que com o corpo, mero 

receptáculo. Ensinar os homens a cuidarem da própria alma é a tarefa que Sócrates considerou 

ter recebido de um Deus. Essa concepção negativa do corpo, que influenciou fortemente o 

cristianismo, sofre certas atenuações nas últimas obras de Platão, embora nunca desapareça 

definitivamente. Com tal doutrina, o mestre de Platão inaugurou a tradição intelectual e moral 

do Ocidente, fundando a filosofia, influenciando a teologia cristã e a ciência moderna. Desde 

então os filósofos tem buscado um remédio contra a agitação das paixões, a fim de que o 

homem torne-se senhor de si mesmo. Ao longo da história da filosofia predominou a 

perspectiva condenatória das emoções e paixões, relegadas ao papel de ameaças à liberdade 

de escolha racional e moral. Em contrapartida a esta tradição, Martin Heidegger defende que 

toda compreensão é emotiva, afirmando a importância do sentimento como característica 

essencial da existência humana no mundo. Se a tradição metafísica vê nas paixões um desvio 

da razão e da verdade, segundo o pensador alemão o que faz o homem alcançar uma 

compreensão decisiva de sua existência é uma disposição de humor fundamental   a angústia 

(Angst), pathos dos poetas e pensadores. O propósito desta pesquisa é investigar “o que é isto   

angústia?”, a fim de alcançar uma compreensão do sentido do ser, mostrando que o ato autoral 

da escrita não é um processo puramente racional, mas ocorre em tensão com a disposição 

fundamental da angústia. 

Palavras-chave: 

“DE DIA, COM A MANHÃ, SUMIA”: O mito indígena enquanto narrativa 

plurissignificativa 

Luana Pagung 

luana.pagung@outlook.com 

RESUMO: O mito indígena apresenta-se como uma estrutura complexa e multidimensional, 

para adentrar em sua investigação conforme os mitos indígenas se enunciam, é preciso pensar 

nesses pontos que perpassam um novo olhar teórico-crítico. Para além de seu sentido 

explicativo, o resgate da origem mítica vem como uma possibilidade de novas significações. 

Partindo desse pressuposto, existe sempre algo para além da realidade objetiva, sendo o mito 

de significação inesgotável. O presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma reflexão 

sobre o conceito de mito e sua abertura para uma plurissignificação, para tanto, propõe-se 

uma análise dos elementos simbólicos presentes em uma narrativa mítica, “A mulher que 

namorou um espírito”, da etnia Paiter Suruí, povo indígena que tem seu território em uma 

região fronteiriça entre o estado de Rondônia e o estado de Mato Grosso. Em foco, a narrativa 
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que compõe o corpus deste trabalho foi narrada na língua Tupi-Mondé pelo indígena Ipokarã 

no ano de 1990, seu áudio foi gravado, transcrito e traduzido para o português pela 

antropóloga Betty Mindlin, e integra o livro Vozes da Origem, este, uma seleção de narrativas 

do povo Paiter Suruí organizada pela antropóloga. Para traçar o percurso da análise, 

articulam-se algumas aproximações epistemológicas valendo-se dos pensamentos de Paul 

Ricoeur e Claude Lévi-Strauss, tendo como fio condutor a confluência no pensamento 

psicanalítico de Sigmund Freud e seus discípulos no que concerne a temática mítica, 

propondo, assim, uma análise simbólica da narrativa. É na direção de significados plurais que 

este trabalho coloca-se, buscando preservar as singularidades da narrativa indígena. A análise 

evidencia como a narrativa indígena, especialmente “A mulher que namorou um espírito”, 

contém uma riqueza intrínseca que desautoriza fluxos narrativos lineares e é permeada por um 

repertório de imagens simbólicas. Ao se apropriar dessa leitura, através da interpretação 

simbólica proposta na crítica psicanalítica, e observando a estrutura mítica da narrativa, faz-se 

uma reflexão da existência através do tempo: o mito mostra-se, então, como o espaço para 

uma reformulação crítica da visão do mundo.  

Palavras-chave: Narrativa indígena. Mito. Crítica psicanalítica 

IDENTIFICANDO A LUTA DE CLASSES EM CAPÃO PECADO 

Rafael Rodrigues da Cunha 

rafaelcunha695@gmail.com 

RESUMO: Este trabalho pretende analisar a teoria da luta de classes, sua configuração e 

relevância desenvolvida por autores marxistas utilizando a narrativa Capão Pecado e de como 

essa obra utiliza a estrutura da sociedade como elemento narrativo constituinte do texto como 

um todo. Isso quer dizer que não se trata de interpretar a obra através de uma teoria filosófica, 

mas realizarmos o caminho contrário. Desse modo, entendemos que a obra literária contribui 

na compreensão da referida teoria causando a não redução da obra ou a tentativa de enquadrá-

la nesta ou naquela escola crítica. Ao mesmo tempo, acreditamos que a arte é um fenômeno 

social, sendo assim, ocorre sob determinadas condições sociais cabendo ao autor ignorá-las ou 

incorporá-las à obra. O referencial teórico é formado por três suportes investigativos: a) 

clássicos do marxismo para contextualizarmos esta teoria; b) em geral, autores que discutem a 

relação entre sociedade e literatura; c) em particular, pesquisadores que realizaram estudos 

sobre Capão Pecado ampliando observações sobre a obra. Tais como Marx (1979) Lenin 

(1989), Antonio Candido (1987), Nelson Werneck Sodré (1980), Heloisa Buarque de 

Hollanda (2017), Vanessa Bastos Lima & Roberto Henrique Seidel (2011), Regina Pivetta 

Oliveira (2011), Gilvan Procópio Ribeiro & Waldilene Silva Miranda (2011). A metodologia 

empregada será a pesquisa bibliográfica e para atingir a finalidade desse trabalho, os 

processos metodológicos obedecem à seguinte ordem: revisão crítica da teoria marxista, 

análise literária da narrativa objeto de estudo, discussão e envolvimento do problema 

proposto. Ao realizar esses procedimentos perceberemos que estrutura narrativa de Capão 

Pecado possui características que contemplam alguns aspectos concernentes a teoria marxista 

da luta de classes elevando o nível construtivo e crítico da obra. Mas alertamos que não 

podemos chamar a obra de literatura marxista brasileira ou outras nomenclaturas compatíveis 

na superfície. Capão Pecado revela a realidade brasileira mesmo que sem desejar ou sem esse 

propósito transformando esse aspecto como uma parte da narrativa como um todo.  

Palavras-chave: Literatura. Luta de Classes. Elementos Narrativos 

SOBRE A PALESTRA "A LINGUAGEM" (1950) DE HEIDEGGER 
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Karoline Batista da Silva 

karol.batista@hotmail.com 

Jonatan Ramos da Silva Araújo 

RESUMO: O homem usa da fala continuamente, no silêncio, no ouvir e na leitura, pois falar 

é natural do homem, não vem de algo extraordinário, é de sua própria natureza. De muitas 

faculdades que o homem possui, o falar é uma dentre elas. O homem só é homem porque 

possui a fala, e em toda parte se encontra a linguagem, pois ela é universal. O título da 

palestra heideggeriana não é sobre a essência da linguagem, mas sobre a própria “linguagem”, 

falar dela talvez seja mais difícil do que falar do silêncio. Queremos pensar a linguagem nela 

mesma, e nada além dela. Para se pensar a linguagem é preciso morar em sua fala, somente 

assim alcançamos o seu âmbito. Pensar a linguagem significa alcançar a fala da linguagem, 

onde essa fala concede uma morada na essência. A linguagem é correta e exata, porém 

somente às vezes refletimos sobre o papel dessas representações corretas e exatas. 

Encontramos a fala da linguagem no que é dito, mas na maioria das vezes o dito vem ao nosso 

encontro. Pensamos a essência da linguagem quando pensamos desde a sua fala, um poema 

pode nos ajudar a ter as primeiras experiências dessa condição. A essência da linguagem não é 

expressão e nem atividade do homem, a linguagem fala e o que procuramos na poesia é o 

falar da linguagem. O porquê de não aceitar a linguagem como expressão é que a 

representação da linguagem como correta e evidente não basta para fundamentar uma 

discussão sobre a essência da linguagem. A linguagem fala, mas o que é falar? A fala nomeia e 

o nomear é evocar pela palavra, na evocação convocam-se as coisas, e invocar as coisas 

nomeia o mundo. O mundo concede as coisas. Chama as coisas para virem ao mundo e o 

mundo para as coisas, são dois modos diversos, mas não separados, e entre os dois há uma 

intimidade, onde o íntimo se mantem mundo e coisa, estritamente se distingue e permanece 

distinto, há uma di-ferença que mantem separado o meio em que mundo e coisa são unidade 

em relação um ao outro. Essa di-ferença é a relação entre mundo e coisa. Di-ferença é a 

dimensão, onde há uma medida que entreabre mundo, a di-ferença mede a medida de sua 

essência. Evocar no sentido originário é propriamente um chamado à essência. O chamado da 

linguagem recomenda e entrega o que nela é chamado, para a di-ferença; na di-ferença aquieta 

no mundo a coisa como coisa. A di-ferença é o chamado, a quietude é o acontecimento da di-

ferença, a consonância do quieto não é nada humana, em sua essência o homem é como 

linguagem. Para os mortais falar é evocar, chamar, a partir da di-ferença da coisa e mundo, 

para vir. Toma-se a fala humana como emissão sonora, ou seja, a essência da linguagem se 

manifesta como expressão e atividade humana, mas aí a fala humana nunca repousa. O falar 

dos mortais repousa na relação com o falar da linguagem 

Palavras-chave: 
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ENTRE O RIO E O ASFALTO: o som que vem da beira 

Eduardo Augusto Melo de Santana Júnior 

edujr.portovelho@gmail.com 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo compreender o surgimento de novas paisagens 

culturais na cidade de Porto Velho, observada no cenário musical alternativo, a partir da 

chamada "crise de identidade" na modernidade tardia, tendo como objeto de pesquisa o 

movimento beradeiro, uma manifestação cultural independente, composta em sua maioria por 

jovens que buscam no modo de vida ribeirinho, uma identidade cultural afirmativa para a 

veiculação de suas ideias e produções artísticas, bem como a sua influência para a formação 

de novas fronteiras culturais e identitárias na Amazônia Ocidental. Observa-se no cenário 

musical porto-velhense, em fins da década de 1990 e início dos anos 2000, uma nova geração 

de músicos da cena underground que anseia uma nova linguagem estético-cultural – a "cultura 

beradeira" –, capaz de identificar seu estilo musical e sua visão de mundo, à exemplo do 

movimento mangue beat em Pernambuco, ao misturar ritmos tradicionais, como o maracatu 

com a sonoridade urbana eletrificada do rock e suas vertentes, em letras que denotam 

expressões da identidade e cultura nordestina. Este artigo se fundamenta nos autores que 

trabalham com a questão da identidade, sendo eles Stuart Hall e Muniz Sodré, bem como 

outros que estudam a cultura, como Marilena Chauí e João de Jesus Paes Loureiro, com o seu 

enfoque para a cultura amazônica. Hall analisa as mudanças estruturais que acontecem na 

pós-modernidade, isto é, no deslocamento e na formação de novas identidades, em que o 

sujeito é submetido pelo processo sociohistórico. Muniz Sodré estuda a formação do 

pensamento identitário brasileiro através daquilo que ele chama de sociosofia", uma forma de 

se compreender o indivíduo e sua relação com a cultura a partir da construção de paradigmas 

de identidade cultural-nacional ao longo da história. Chauí nos fornece uma base para se 

entender a cultura popular em suas formas de resistência e Paes Loureiro nos dá o panorama 

da cultura amazônica, através da poética do imaginário. A metodologia utilizada neste 

trabalho se deu através de entrevistas com membros das bandas Beradelia, Malcriados, 

Comunidade Manoa, entre outras, bem como a análise de suas canções (música e letra) 

estruturadas com o referencial teórico citado acima. Esta pesquisa mostrou que o movimento 

beradeiro traz consigo uma resignificação cultural de cunho identitário ao estabelecer um 

diálogo entre a tradição e a modernidade, ou seja, entre a cultura cabocla e cultura popular da 

cidade, reinterpretando a vida amazônica e assumindo novas linguagens para caracterizar uma 

identidade cultural local, através dessa cultura que eles chamam de beradeira, presente em 

alguns grupos musicais de Porto Velho.  

Palavras-chave: Identidade cultural – beradeiro – fronteiras - imaginário 
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A GÊNESE DOS ESTUDOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA (1990 A 2010) 

Lauri Miranda Silva 

lauryyano@gmail.com 

RESUMO: Historicamente a mulher foi silenciada na escrita da história, assim como os 

homossexuais também foram. Os surgimentos dos estudos de gênero estão vinculados ao 

movimento feminista contemporâneo, movimento esse surgido nos Estados Unidos, que deu 

origem ao conceito de “gênero” na década de 1970 no curso de Antropologia. Estes estudos se 

fortaleceram e se espalharam para outros países, abrindo debates para outras áreas do saber, 

com intuito de romper o paradigma da ciência até, no entanto, produzida no masculino. 

Compreendo o feminismo como um movimento politizado, fruto de reivindicações através de 

lutas na busca pela igualdade e oportunidades para as mulheres na sociedade moderna e a 

erradicação do despotismo nos espaços públicos e privados contra elas.Somente com o 

aparecimento do movimento feminista que começaram as críticas contra essa ciência 

androcêntrica. Os estudos de gênero na Universidade Federal de Rondônia iniciaram-se na 

década de 90, através de professoras/pesquisadoras nos seus determinados campos de saberes, 

preocupadas com as questões da figura da mulher na Amazônia e na produção acadêmica. 

Este trabalho é fruto das reflexões e resultados de um dos capítulos da minha dissertação de 

Mestrado em História e Estudos Culturais, a partir de pesquisa bibliográfica: artigos, revistas, 

resumos expandidos, livros e dissertações, levantamento documental realizado na 

Universidade Federal de Rondônia/Campus Porto Velho, explano através das análises 

desenvolvidas, a gênese dos estudos de gênero na UNIR, quem foram e/ou continuam sendo 

as pesquisadoras/pesquisadores que contribuíram nas discussões sobre gênero e sexualidade 

nos estudos amazônicos nas décadas de 1990 a 2010. Desde o período que ora ocupou-me 

neste trabalho as pesquisas sobre os homossexuais, em alguns campos dos saberes são 

desprezados nos estudos de gênero e feministas na Universidade Federal de Rondônia. Essa 

ausência no debate ou na produção escrita acadêmica pode ser pautada, não só por questões 

de escolhas por parte do pesquisador ou do intelectual, de temas a serem problematizados nas 

produções científicas. As questões dos campos de saberes, dentro de sua cientificidade partem 

de interesses particulares e/ou pessoais (práticas). Compreendo o campo científico, enquanto 

ambiente de combate político pelo predomínio científico, que institui a cada pesquisador, em 

posto do lugar que ele ocupa.  

Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Universidade Federal de Rondônia. Feminismo. 

Amazônia. 

A IMPORTÂNCIA DO DIALOGO SOBRE DIVERSIDADE DE GÊNERO DESDE A 

INFÂNCIA: desmistificando o preconceito e estimulando o respeito às diferenças 

Francinete Pereira da Silva 
francypvh@yahoo.com.br

  
 

                                                           
   Juliana dos Santos Figueiredo 

julanatutorauab@gmail.com 

Resumo: Este artigo tem como objetivo dialogar sobre as diferenças de gênero na infância, 

apresentando seu contexto histórico desde a colonização a partir da analise das políticas 

publicas brasileira e as possibilidades de reflexão e debate sobre a temática nas escolas de 

educação infantil. A história da infância no Brasil apresenta diversas situações que 

fomentaram os discursos e comportamentos homofóbicos que causam certas limitações nas 

atitudes na maneira de se comportar de meninas e meninos. E nas escolas professoras 
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reproduzem conceitos preconceituosos e discriminatórios no que se refere a gênero, sem 

perceber acabam por dividir meninas de meninos reforçando os papeis de feminilidade e 

masculinidade imposta pela sociedade machista onde a mulher e a criança são colocadas em 

um patamar inferior. No que se refere à inclusão de gênero a partir das políticas publicas 

enfatiza-se a Lei de Diretrizes e Bases e o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) observando que, embora esses documentos constituam importantes 

instrumentos de referência para a construção de políticas públicas de educação no Brasil a 

partir da ótica de gênero, contribuindo com a formação e com a atuação de professoras e 

professores, são apenas referências e não dão conta de sozinhos responder todos os 

questionamentos de uma temática tão complexa. Ademais, essas políticas não são 

devidamente efetivadas por parte do Estado, além de encontrar sérios obstáculos por parte de 

algumas denominações religiosas. Outro fator que dificulta uma análise mais detalhada da 

problemática é que praticamente não se encontram estudos sistematizados acerca da 

efetividade dessas propostas bem como, sobre possíveis mudanças na prática pedagógica de 

educadoras (es). Desse modo, sua legitimidade fica prejudicada, assim como a proposição de 

uma política que pretenda garantir condições igualitárias de qualidade para o sistema de 

ensino e para a formação docente, a partir de um currículo nacional que atenda e respeite a 

diversidade existente em nosso país.  

 

Palavras-chaves: Gênero. Educação Infantil. Políticas publicas. 

CULTURA DO ESTUPRO: Reflexões sobre a violência contra a mulher 

Taís de Souza Leite 

taisleitejornalismo@gmail.com 

RESUMO: Este artigo, parte da monografia de especialização em Segurança Pública e 

Direitos Humanos da autora, tem por objetivo analisar as formas de violência contra a mulher, 

evidenciando a cultura do estupro. Estudar os processos que naturalizam a cultura do estupro 

na sociedade, abordando as categorias como poder, hierarquia e patriarcado, que condicionam 

as mulheres aos mecanismos de aceitação e replicação de um imaginário social, conceitos que 

normalizam o estupro com bases nas construções sociais sobre gênero e sexualidade. Nesta 

perspectiva revisa o contexto histórico que influenciou a construção das legislações brasileiras 

criadas para coibir a violência contra a mulher, elucida como acontece a cultura do estupro e a 

culpabilização da vítima e por fim, relaciona para a noção e reprodução da cultura do estupro, 

sendo o estupro um crime hediondo. As formas de violência contra a mulher vem se 

perpetuando na sociedade por meios de estruturas sociais, morais e politicas. Desde 1996 a 

Organização Mundial de Saúde reconhece a violência como problema de saúde pública. Neste 

trabalho a delimitação conceitual da questão das formas de violência contra mulheres foi 

referenciada a partir de conceitos que descrevem os tipos de violências e as legislações que 

abordam a proteção das mulheres. Sendo que as pautas de leis sobre a violência contra as 

mulheres foram realizadas em reuniões internacionais de Direitos Humanos, que tiravam 

como encaminhamentos ações dos Estados para proteção e prevenção das violências contra as 

mulheres. Esta pesquisa aborda a cultura do estupro, pois a sociedade apresenta uma 

tolerância a este tipo de crime sexual. O estupro é crime sexual, classificado na legislação 

brasileira como crime hediondo. A cultura do estupro se destaca pelas formas de naturalização 

de comportamentos que tendem a culpar a vítima pela violência sofrida, ou seja, a vítima é 

responsabilizada pelo ocorrido. Além dos referenciais teóricos sobre o tema, este trabalho é 

influenciado pelo diálogo com o contexto dos movimentos sociais feministas. Este artigo 

contextualiza o processo histórico na construção do processo jurídico sobre violência sexual 

contra a mulher, os avanços na legislação brasileira relacionando a noção dos direito da 
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mulher e os Direitos Humanos. Também, um breve histórico sobre o estupro nas leis do país. 

A metodologia adotada foi o levantamento bibliográfico com objetivo o mapeamento de 

paradigmas e matrizes de pensamento sobre a cultura do estupro e/ou a culpabilização da 

vítima em casos de violência contra a mulher.. O trabalho se desdobrou nas seguintes ações, 

revisão bibliográfica sobre estupro, feminicídio e outras formas de violência contra a mulher. 

A conclusão deste trabalho é que o modo de representação dos três fenômenos: o estupro, o 

feminicídio, e outros tipos de violências contribuem para a permanência da violência contra a 

mulher. A análise desses materiais confirma que os debates sobre a temática apresentam no 

imaginário social que responsabiliza a vítima, mas não trazem elementos profundos dos reais 

problemas sociais que levam à cultura do estupro. 

 Palavras-chave: Cultura. Estupro. Legislação. 

MEMÓRIAS DE MULHERES NEGRAS DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO 

VALE DO GUAPORÉ (RO) 

Joely Coelho Santiago  

joelicoelhosantiago@live.com 

Auxiliadora Dos Santos Pinto 

RESUMO: Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa em andamento, cujo objetivo 

é registrar, a partir da reconstituição da memória individual e coletiva, histórias de mulheres 

negras que nasceram e viveram em comunidades ribeirinhas do Vale do Guaporé (RO). Além 

de registrar o patrimônio afetivo, as experiências e a multiplicidade vozes e sentidos presentes 

nas narrativas tecidas, também daremos ênfase ao papel social desempenhado pelas referidas 

mulheres para a constituição e desenvolvimento das comunidades guaporenses. O estudo 

desse tema é relevante porque contribuirá para o reconhecimento e a valorização das 

trajetórias de vida e da memória das mulheres negras do Vale do Guaporé (RO). Também 

possibilitará maior compreensão do papel social dessas mulheres nas comunidades ribeirinhas 

na Amazônia rondoniense. O exercício de investigação está sendo feito a partir da pesquisa 

bibliográfica e de campo, de natureza qualitativa. A análise de dados da pesquisa estão sendo 

fundamentadas pelos estudos de: Halbwachs (2003), que apresenta conceitos de memória 

individual e memória coletiva; Portelli (2010), que concebe a história oral como arte da 

escuta: dialogia e usos da memória; Delgado (2006), que discute sobre história, memória, 

tempo e identidades, afirmando que: “História, tempo e memória são processos interligados, 

todavia o tempo da memória ultrapassa o tempo de vida individual e encontra-se com o tempo 

da História [...].”; Hall (2016), que discute sobre os temas: representação, cultura, linguagem 

e sentido; Teixeira & Amaral (2009) que discute sobre a formação etno-histórica das 

populações negras do Vale do Guaporé; Perrot (2005), que discute sobre a condição feminina 

na história e outros. Os dados da pesquisa estão sendo coletados a partir de conversas 

informais e gravação de entrevistas com mulheres negras oriundas de comunidades ribeirinhas 

do Vale do Guaporé e que, atualmente, residem no município de Guajará-Mirim(RO). Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que as mulheres preservam suas memórias, lembranças, 

visões de mundo, ideologias e saberes herdados da cultura negra e ribeirinha e que a 

população negra do Vale do Guaporé, contribuíram, de forma significativa, para a constituição 

das identidades socioculturais guajaramirenses.  

Palavras-chave: Mulheres negras. Vale do Guaporé. História. Memória. Cultura. Identidades. 

“MULHER EM TOM MAIOR”: análise de textos publicados em uma coluna do jornal 

Alto Madeira em 1984  
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RESUMO: Este artigo trata-se de um estudo acerca de alguns textos da Coluna “Mulher em 

Tom maior”, publicada durante o ano de 1984 no Jornal Alto Madeira (Porto Velho-RO). Este 

trabalho constitui-se como parte de uma pesquisa maior em nível de mestrado, cuja temática 

incide sobre a representação das subjetividades de gênero feminino em publicações do jornal 

"Alto Madeira", no período de uma década, compreendido entre 1975 a 1985 do século XX. 

Já nos primeiros contatos com os textos verificamos que as representações das subjetividades 

atendiam a um aparato de saber/poder, de modo que propusemo-nos a desvelar as relações 

constituidoras do imaginário sobre a subjetividade feminina. Partimos da ideia de que os 

indivíduos de uma comunidade participam de um sistema de lugares, em cujo interior 

alcançam sua identidade. Concebemos que a linguagem é atravessada por embates subjetivos 

e sociais e consideramos o caráter interativo da linguagem. Apesar de operarmos com uma 

análise do texto verbal, não perdemos de vista que esses textos foram produzidos dentro de 

instituições. Os dados foram coletados na sala de periódicos da Biblioteca Municipal 

Francisco Meirelles (Porto Velho-RO), a qual conta com exemplares dos jornais locais 

publicados a partir de 1975, ano de inauguração da biblioteca. Vale ressaltar a não existência 

de arquivo digital, de modo que toda consulta é feita pelo manuseio direto dos jornais. A 

coleta de dados ocorreu no primeiro semestre de 2017. Foram fotografados textos (de 

quaisquer gêneros) nos quais, de alguma forma, figurasse a mulher. Deste modo, organizou-se 

um arquivo com textos produzidos entre os anos de 1975 a 1985, os quais foram organizados 

conforme reincidência de temas ou formas de abordagem, representação ou figuração da 

mulher. Ou seja, os textos foram reagrupados segundo critérios de homogeneidade e 

heterogeneidade, a partir da análise das características composicionais e dos interdiscursos 

nelas presentes. Dentre os diversos textos coletados, chamaram especial atenção os textos 

presentes na coluna “Mulher em tom maior”, assinada por Leyla Maryan. Neste estudo, a 

ênfase incidirá sobre alguns dos textos desta coluna, quais sejam: Vivendo uma grande paixão 

(06/06/1984); Questionando a mulher (20/06/1984); Análise físico-químico da mulher 

(27/06/1984). Por meio da construção de um dispositivo de leitura e interpretação, 

objetivamos analisar as representações das subjetividades de gênero feminino, a constituição 

dos sujeitos e a fixação da identidade feminina, a fim de discutir um problema político, ético, 

social e filosófico.  

Palavras-chave: Identidade feminina. Estereótipos. Gênero 

OSIIP E MERYRÃ: o conselho e o castigo dos meninos e das meninas 

Edelaine Karitiana 

gicelesucupira@unir.br 

RESUMO: Esta comunicação apresenta parte do trabalho de conclusão de curso que teve 

como objetivo conversar com homens e mulheres mais velho(a)s para conhecer a educação 

tradicional do povo Karitiana. O texto foi escrito com as transcrições das entrevistas que fiz e 

algumas lembranças que tive.O texto dialoga com as produções acadêmicas sobre o povo 

Karitiana como de Araújo(2015),Vander Velden(2004; 2010),Neto (2013) e Silva(2014). 

Karitiana. Educação.Saberes.Indígenas. Conselho foi a palavra usada por mim e pelas pessoas 

mais velhas para falar da educação tradicional. Elas também falaram:1. bysikna para dizer 

memória, educar, falar, conversar, lembrar para pessoa, dar respeito; 2. hotam kajã, que 

significa respeito, 3. pypyt, que significa saber; 4.pypydnipa que quer dizer ensino e 5.yiki, 

para falar de educação e cultura porque significa algo que a gente era. Usamos o y para dizer 
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eu, yki pra nós, nosso, algo nosso e iki para vocês. A educação Karitiana trata sobre respeito, 

respeitar os mais velhos, conhecer e respeitar a família da gente, principalmente, o irmão. 

Desde pequena a pessoa vai aprender a conhecer e respeitar por meio dos conselhos e dos 

castigos, como passar osiip [caba] para os meninos e fazer meryrã [cesto] para as meninas. As 

crianças aprendem a conhecer e respeitar ouvindo os mais velhos e com quem sabe fazer. 

Assim, também aprendem a caçar, fazer artesanato, comida, a roça...Quando a pessoa 

aprender, vai ensinar o que aprendeu. Os homens ensinavam os meninos e as mulheres 

ensinam as meninas em locais específicos. Os mais velhos me falaram sobre não fazer 

barulho, sobre o respeito com os mais velhos e que deles tem que ter medo e vergonha. Não é 

qualquer pessoa que dá conselho como explicam o(a)s mais velho(a)s. A família ou uma 

pessoa mais velha também dão conselhos. As vezes, o conselho é para todos juntos e as vezes 

é individual. A pessoa que dá conselho tem que ser uma pessoa que faça coisas que não são 

erradas. O castigo e o conselho estão sempre juntos no aprendizado das coisas que a meninas 

têm que fazer. Conhecer o irmão da gente, fazer chicha, comidas e algodão pra eles é o 

respeito que é ensinado nos conselhos que as pessoas mais velhas também dão às meninas. 

Quando se dá conselho, se fala tudo que a pessoa fez errado e diz o que é para fazer. A pessoa 

também tem que ter vergonha do pessoal mais velho.  

Palavras-chave: Karitiana. Educação. Homem. Mulher. 

QUEER E COLONIALISMO: contestando uma história colonizada dos corpos 

Estevão Rafael Fernandes 

estevaofernandes@gmail.com 

RESUMO: Temos assistido a dois movimentos interessantes na América Latina e nas 

Amazônias. O primeiro deles é um expressivo aumento no acúmulo de críticas pós-coloniais, 

decoloniais e anti-coloniais. Seja pela rearticulação de textos e conceitos de autorxs clássicxs 

no campo desses estudos, pelas provocações de ativistas e pensadorxs latinos, ou pela 

consolidação de movimentos políticos e/ou intelectuais negrxs e indígenas, tem-se avançado 

aos saltos nas análises sobre a construção do continente e sua respectiva constituição e 

configuração de poder. O segundo movimento é um recrudescimento das críticas feministas, 

queer e demandas diversas de gênero. Novamente, diversos fatores podem estar entre as 

causas desse aumento mas, certamente, a guinada à direita e consequente aumento nos 

discursos e práticas patriarcais tem encontrado, na região, uma resistência à altura. Contudo, 

em que pese um campo de interlocução entre esses dois campos – especialmente a partir do 

pensamento de feministas negras – entendo que ainda há um amplo espaço para reflexão 

desde o ponto de encontro das críticas queer com o pensamento pós-colonial. De fato, 

perspectivas de análise se abrem ao se compreender o processo colonial desde as diversas 

técnicas de domesticação e endireitamento (straightening) dos corpos, sexualidades, afetos e 

desejos até a colonização das memórias e representação de si, passando pela desestruturação 

das relações de gênero pré-existentes, com a imposição de um sistema virinormado e 

patriarcal de poderes, saberes e de ser... Inúmeras possibilidades de se de-situar, onto e 

epistemopoliticamente, as várias ficções criadas no e para o colonialismo, a fim de sustentar 

uma retórica de normatividades e dispositivos a partir dos quais a nuvem discursiva colonial 

se sustenta, surge de uma ampliação das possibilidades de uma crítica anticolonial 

queerificada. Mais do que simplesmente indicar as estruturas discursivas desde as quais o 

colonialismo se (re)fundamenta, nossa objetivo aqui será o de oferecer um contraponto 

político à própria retórica desde as quais essa estrutura se perpetua. É o que pretenderemos 

abordar neste trabalho. 
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A DESERÇÃO PARA PAÍSES VIZINHOS COMO FORMA DE RESISTÊNCIA AO 

SERVIÇO MILITAR NA FRONTEIRA OESTE DO IMPÉRIO BRASILEIRO (1850-

1864). 

Ana Claudia Martins dos Santos 

anaclaudia_santos12@hotmail.com 

RESUMO: A localização da província de Mato Grosso (atualmente corresponde aos Estados 

de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o sul de Rondônia) era numa extensa área fronteiriça 

com a República do Paraguai e da Bolívia. A proteção desta área era realizada pela Força de 

Primeira Linha (Exército), formada, predominantemente, por praças recrutados entre os 

homens da localidade, majoritariamente recrutados à força e que não conseguiam se isentar do 

serviço militar. Essa maneira de proceder ao recrutamento, e também as condições precárias 

das instalações militares e o desprestígio do Exército junto à sociedade, levou muitos praças a 

recorrerem a deserção. A deserção foi uma das estratégias buscadas para evadir do serviço 

militar, representando perda de investimento, tempo e dinheiro por parte do Estado, 

principalmente, no caso de deserção de voluntários, tendo sido estimulada pela precária 

condição de vida que os soldados enfrentavam dentro dos quartéis e dos destacamentos. 

Outras estratégias foram expressas na falta de cooperação, no descumprimento das ordens, na 

ausência do posto do comando, na embriaguez e na alegação de doenças, nos pedidos de 

isenção e/ou substituição. Nossa proposta é analisar a prática da deserção de praças que 

serviam na província de Mato Grosso para os países vizinhos, principalmente para a Bolívia. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos de documentação presente no Arquivo 

Público de Mato Grosso, em especial os livros de correspondências e os documentos avulsos 

nas latas. No decorrer da pesquisa, percebemos que a proximidade com a fronteira 

apresentava-se como uma opção para a deserção, assim como, uma fonte de preocupação e de 

dificuldade para os agentes recrutadores. A irrisória distância dos fortes e guarnições com a 

fronteira (quando não era o próprio marco limítrofe) de outros países, aumentava a 

possibilidade de fuga e também de não ser capturado, tendo sido constantemente utilizada, 

principalmente para a Bolívia. Essa prática foi algo comum, não só entre os soldados, mas 

também entre escravos, devedores ou outras pessoas que buscavam meios para fugir e para 

procurar uma nova oportunidade de encaminhar suas vidas. Dentre as causas de medo que 

assombravam as autoridades imperiais, desde o período colonial, é que os desertores 

pudessem passar informações sobre o estado da fronteira e das guarnições para os países 

vizinhos.  

Palavras-chave: Exército, deserção, Fronteira oeste. 

AMAZÔNIA E O “BRASIL GRANDE” (1969-1974): propaganda, publicidade e 

imaginário 

Alex Filipe dos Santos 

alexfilipegs@gmail.com 

RESUMO: Perspectivas otimistas quanto ao futuro do Brasil foram projetadas em diversos 

momentos da história brasileira seja por segmentos da intelectualidade brasileira, da 

sociedade civil e/ou do governo. Invariavelmente tais projeções fundaram-se mais retóricas 

tautológicas do que propriamente em elementos concretos que justificassem tais projeções 

otimistas. O desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil, sobretudo, a partir dos 50 

propiciou perspectivas mais “tangíveis” em relação a este futuro opulento. O ambiente de 

certa “prosperidade” produzido pelo “milagre econômico” (1969 - 1973) converteu-se, deste 
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modo, num contexto de extrema fertilidade para o afloramento do discurso do “Brasil 

grande”. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo propor uma reflexão sobre a 

apropriação dos projetos e ações de intervenção estatal dos militares na Amazônia para 

promover e corroborar a representação do “Brasil grande” durante a vigência do governo do 

general Emílio Garrastazu Médici (1969 - 1974). Percebemos a existência de um extensivo 

esforço propagandístico promovido não apenas pela propaganda institucional dos militares, 

como também pela publicidade e pela imprensa para vincular os projetos de intervenção dos 

militares no espaço amazônico à retórica do “Brasil grande”. Um órgão em especial adquiriu 

singular relevância na construção dos sentidos da propaganda política durante os governos 

militares, a Assessoria Especial de Relações Públicas (1968 - 1973). O “padrão AERP” de 

propaganda foi apropriado não apenas pelas demais empresas e agências estatais, como 

também pelas empresas privadas, que tinham por orientação a construção de peças com base 

em seu modelo. Desta maneira, a presente pesquisa pautou-se na análise da propaganda 

elaborada por empresas e agências estatais como a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia e do Banco da Amazônia, de peças publicitárias de empresas privadas bem como 

de discursos governamentais que procuraram estabelecer uma relação entre Amazônia e a 

representação do “Brasil grande”. Neste sentido, no âmbito da relação entre propaganda, 

publicidade, representação e imaginário, buscou-se compreender não somente o contexto de 

historicidade de produção destas representações, mas também os objetivos e interesses 

engendrados nas mesmas.  

Palavras-Chave: Amazônia. Representações. Propaganda. Imaginário. 

HISTÓRIA, CULTURA E IDENTIDADES: a presença boliviana em Guajará-Mirim 

(RO) 

Míriam Vonilha dos Santos  

vonilhamiriam@hotmail.com 

Auxiliadora dos Santos Pinto 

RESUMO: O presente trabalho apresenta resultados de uma investigação sobre a influência 

das imigrações bolivianas na constituição da história, da cultura e das identidades no 

município de Guajará-Mirim (RO). As migrações bolivianas na cidade fronteiriça de Guajará- 

Mirim, ocorrem desde o final do século XIX até a atualidade. Esta cidade acolhe uma 

considerável quantidade de bolivianos, ao demonstrar, através dos ciclos migratórios, um fator 

histórico geográfico muito importante no processo de constituição das identidades das duas 

cidades gêmeas, Guajará-Mirim/Rondônia/Brasil, e Guayaramerín/Beni/Bolívia. Nesse 

contexto, é importante estudar como se constituem os espaços da memória e as estratégias de 

inserção dos imigrantes bolivianos na sociedade brasileira. O estudo foi norteado pela 

seguinte problematização: Quais as principais contribuições das imigrações bolivianas na 

constituição da linguagem, da cultura e das identidades no município de Guajará-Mirim? Para 

atingir o objetivo proposto, buscou-se subsídios nos pressupostos teórico-metodológicos da 

História Oral e dos Estudos Culturais. Os dados foram coletados a partir de conversas 

informais e realização de entrevistas com brasileiros e imigrantes bolivianos que residem no 

município. A pesquisa, do tipo qualitativa, foi realizada no período de setembro de 2016 a 

janeiro de 2017. Neste estudo, o termo fronteira foi conceituado como um espaço histórico-

social no qual há encontros de povos singulares, mas, ao mesmo tempo, plurais. A análise dos 

dados da pesquisa foi fundamentada pelos estudos de: Laraia (1993), que apresenta um 

conceito antropológico de cultura; Halbwachs (2003), que apresenta conceitos de memória 

individual e memória coletiva; Hall (2016), que aborda os temas: representação, cultura, 
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linguagem e sentido; Silva (2012), cuja obra defende que a construção das identidades faz 

parte do processo de hibridização das culturas, Silva (1995), que discute sobre a imigração 

boliviana no Brasil. Os resultados da pesquisa evidenciaram que no contato, os povos 

interagem e se constituem como sujeitos, no entanto, as relações que se estabelecem nem 

sempre são pacíficas. A constituição da identidade guajaramirense foi influenciada por traços 

marcantes da presença da imigração boliviana, tanto no aspecto linguístico como nos aspectos 

sociais, históricos e culturais. Dessa forma, a pesquisa também contribuirá para o registro das 

imigrações bolivianas no município de Guajará-Mirim e suas contribuições para a formação 

da identidade local.  

Palavras-chave: História. Migrações. Memória, Cultura. Identidades 

LITERATURA COMPARADA: As vozes que se calam nas prosas e verso – obras: 

Maciary, ou para além do encontro das águas – Órfãos do Eldorado e verso 

"Identidade", de Mia Couto 

Tatiana da Silva Andrade 

aliemaandrade@gmail.com 

RESUMO: Este estudo tem como pretensão analisar comparativamente as obras Maciary, ou 

para além do encontro das águas (2012), de Hélio Rocha e Órfãos do Eldorado (2008), de 

Milton Hatoum, com projeção analítica do poema de Mia Couto: "Identidade" (1977), pois 

este intuito nos veicula para abordagem dialógica em que tantos os textos literários do gênero 

romance quanto os poemas nos levam a uma completa reflexão em relação ao objeto literário 

à realidade, sendo que, com isso, com a escolha de comparar romances com poema, não há a 

intenção em confundir o leitor, e sim, o contrário, clarear, além de mostrar que, tanto uma 

narrativa romancista quanto um poema possuem as mesmas potencialidades e finalidades 

representativas, uma vez que, ficção é algo fantasioso e realidade são vivências literais do 

homem no / e para o mundo, por isso, é imprescindível ressaltar que toda a representação do 

mundo real para o ficcional é realizada através da verossimilhança (que pode ou poderia ser 

verdadeiro). Portanto, por este motivo se prendeu este estudo. Os autores romancistas 

modernos, respectivamente, Hélio Rodrigues da Rocha e Milton Hatoum em suas obras, 

dentre outros atributos, representam uma "realidade" do contexto amazônico. Estes escritores, 

é claro, não restringem apenas ao regionalismo, suas obras possuem uma amplitude de fatos 

universais, tais como: à busca pelo poder, a opressão e a psique humana, isto é, o próprio 

homem tentando entender-se, entender o mundo ao seu redor; são alguns fatos tratados e 

representados nas obras romancistas elencadas, porém vinculada ao contexto da região Norte 

brasileira, Amazônia. Mia Couto, entretanto, em cada verso que forma o poema "Identidade" 

representa tanto quanto representam os romances, a amplitude de suas temáticas não foge os 

mesmos méritos dos autores amazônicos. Apesar de Mia Couto ser um autor de literatura 

africana, suas obras representam muito bem à busca do homem em compreender-se e o 

mundo que o cerca, a natureza, à busca pelo poder, a opressão, dentre outros temas. Para 

melhor compreensão elencamos Homi Bhabha, com a obra O Local da Cultura (1998), Frantz 

Fanon, Os Condenados da Terra (1968), Georg Luckács, Ensaios sobre Literatura (1965) e 

Stuart Hall, A identidade cultural na pós-modernidade (2014). 

Palavras-chave: Literatura, Colonizador. Indígenas. Identidade 

MEMÓRIA DE MIGRANTES NORDESTINOS NA AMAZÔNIA: um estudo com 

soldados da borracha, em Guajará-Mirim(RO) 
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Auxiliadora dos Santos Pinto 

auxipinto@hotmail.com 

Bethânia Moreira da Silva 

RESUMO: Este trabalho apresenta alguns elementos da história, da memória e das 

representações socioculturais evidenciados nas narrativas orais de migrantes nordestinos na 

Amazônia. A pesquisa bibliográfica e de campo, do tipo qualitativa foi realizada no município 

de Guajará-Mirim (RO), na fronteira Brasil-Bolívia. Os sujeitos da pesquisa são pertencentes 

a um grupo de migrantes denominados “Soldados da Borracha”, que migraram para a 

Amazônia na década de 1940 para cumprir uma missão de Guerra na selva. Os dados foram 

coletados a partir de observações, entrevistas e gravações de narrativas orais. A 

fundamentação teórica da pesquisa tem como base os estudos de: Matias (1997), que registra 

os ciclos migratórios, destacando a missão de guerra na selva; Delgado (2006) e Bosi (1987), 

que abordam os processos de constituição da memória; destacando  que História, Tempo, 

Memória e Identidades  são processos interrelacionados; Halbwachs (2003), que apresenta 

conceitos de memória individual e memória  coletiva, destacando a importância do processo 

de rememoração; Portelli (2010), que concebe  a História Oral como arte da escuta: dialogia e 

usos da memória;  Meihy (2005), cuja obra discute sobre os procedimentos teórico-

metodológicos da História Oral e outros. Além de registrar e analisar os aspectos políticos, 

históricos e sociais das migrações nordestinas na Amazônia, também destacamos alguns 

aspectos lexicais evidenciados na fala dos Soldados da Borracha. O registro das histórias de 

vida  foi feito a partir de uma pesquisa de natureza  qualitativa e de cunho etnográfico, que foi 

realizado durante  estudos de Mestrado, no ano 2003, e  propiciou um contato prolongado e 

direto da pesquisadora com os informantes e com a situação investigada,  através de um 

trabalho intensivo de campo. Destaca-se que as entrevistas foram estruturadas a partir de 

questões relacionadas à história das migrações e dos migrantes na Amazônia, priorizando-se 

os seguintes aspectos do comportamento social dos colaboradores, tais como: condições de 

trabalho, vida social, situação econômica, política e religião. Em relação à memória afetiva 

expressa nas histórias de vida dos Soldados da Borracha, registramos informações relevantes 

para a construção deste trabalho, enfatizando, principalmente, os aspectos histórico-sociais 

das migrações dos nordestinos na Amazônia. Destaca-se que o termo memória, neste trabalho, 

foi concebido como o registro do vivido e reconstituição da experiência humana. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que os Soldado da Borracha externam, em suas 

entrevistas, suas vivências e retratam suas experiências nos seringais da Amazônia. Eles 

manifestam, através das histórias de vida e da reconstituição da memória, costumes, crenças e 

valores, cujos temas evidenciam elementos do cotidiano e da história do processo de 

ocupação da Amazônia. 

 

 

Palavras-chave: História. Migrações. Amazônia. Memória. Soldados da Borracha.  

O DIÁRIO DE DONA ALZIRA: memórias em disputa 

Mauro Antonio dos Santos 

mauro_antonios@hotmail.com 

Solange Gonçalves da Fonseca 

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo, apresentar o registro do diário de Dona 

Alzira, como uma redação imprescindível, na nova leitura histórica do conflito ocorrido no 

ato da desocupação da Fazenda Santa Elina em 1995. O conflito, pelo qual se intitulou de 
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massacre de Corumbiara, foi registrado pela vítima em um caderno e contem 19 laudas. 

Através dessa descrição histórica, observa-se em suas palavras, contrapor o discurso da mídia 

e do estado, que apresenta o fato como sendo uma grande tragédia. Ao fazer uma defesa dos 

movimentos sociais que a politizou, contra o peso da acusação do judiciário que, claramente 

pende para a defesa da propriedade, entretanto, do latifúndio. Dona Alzira potencializa uma 

versão memorialista em defesa da cultura camponesa, externando as contradições do discurso 

do pioneirismo nas fronteiras amazônicas. O relato descrito pela vítima aborda de forma clara, 

o leque e a intencionalidade de todos os movimentos, organizações sociais, bem como os 

aparatos do estado com suas instituições de poder político e administrativo. Apesar de ser uma 

descrição individualista de um membro do acampamento e, a narrativa abordar a luta, a dor e 

o luto das vitimas, não podemos descrevê-la apenas com esses significados. Mas como uma 

formalização igualmente legítima e significativa, medida por ideologias, linguagens, senso 

comum e instituições que acentua numa memória coletiva. Afastando do impacto da dor e do 

luto, com todo respeito às vitimas, devem-se interpretar criticamente os relatos (FEREIRA & 

AMADO, 1996). Nessa perspectiva, o presente diário apresenta uma vertente expressiva da 

cultura camponesa diante dos desafios impostos pelo avanço do capitalismo sobre a cultura 

das minorias na Amazônia. Pautada sobre o pensamento ocidental capitalista, o legado dessas 

culturas encontra no referencial teórico de Boaventura Santos (2003) e JOSÉ DE Souza 

Martins (2002), a concepção de identificação e tradução. A tradução que visa criar 

inteligibilidade, coerência e articulação num mundo enriquecido por muitas experiências e 

práticas de sobrevivência fora dessa racionalidade e ao mesmo tempo um trabalho intelectual, 

político emocional, porque impõe inconformismo diante da mutilação de saberes e culturas e 

principalmente de vidas. Esta análise bibliográfica do diário de Dona Alzira, conduzirá a 

novas interpretações sobre os conflitos oriundos do encontro de fronteiras entre as culturas e 

principalmente apresentar elementos capazes de externar as disputas em defesa da memória e 

resistência da cultura camponesa em Rondônia.  

Palavras chaves: Cultura. Camponês. Memória. Massacre. Fronteira 

RONDÔNIA DE OPORTUNIDADES: a cultura política que reatualiza o discurso de 

propaganda do desenvolvimento e do progresso 

Eliane Teodoro Gomes 

Sara Mena Felberg Jacobsen 

saraberg33@hotmail.com 

RESUMO: A pesquisa tem por objetivo analisar os discursos e a propaganda de ocupação do 

estado de Rondônia nas décadas de 1970 e 1980 em periódicos, como a Revista Veja, e fazer 

um comparativo com o que é disseminado na revista Valor Estados, na edição de junho de 

2017. A pesquisa justifica-se ao passo que tanto o governo Estadual como Federal, utilizam-se 

dos meios de comunicação (escritos e televisionados) para instigar empresas e pessoas a se 

instalarem no estado. O marketing de uma Rondônia de oportunidades no agronegócio, da 

abundância de energia elétrica, onde existe, segundo essa propaganda, a presença do Estado 

que resolve os conflitos por terra e coloca em prática ações de um desenvolvimento 

sustentável tornando aquela espacialidade um cenário perfeito para quem deseja empreender. 

Diante disso algumas questões são levantadas, tais como: qual a dimensão política dessa atual 

propaganda e a que preço esse progresso será efetivado? Para tanto, a pesquisa toma como 

aporte teórico a história política e social, colocando em pauta o conceito de cultura política 

empregado por Serge Berstein, pois tornará possível aprofundar a compreensão de 

comportamentos políticos. O conceito de hegemonia, de Antônio Gramsci, auxilia no 

entendimento que a política é uma maneira de agir caracterizada por relações de força, onde 
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essa hegemonia só é exercida se houver uma manutenção da dominação sobre outros grupos. 

Essa dominação é dada por um mediador que pode ser o Estado, a cultura, religião, entre 

outros atores. Isto evidencia o papel hegemônico do governo do Estado de Rondônia ao 

assumir o papel de intermediador do “desenvolvimento” por meio da construção de grandes 

empreendimentos hidrelétricos e do fomento ao agronegócio que trarão somente “benefícios” 

a sociedade, somado a isso, tem-se o governo do estado fazendo todas as manobras para se 

tornar detentor das terras pertencentes à União que estão dentro da fronteira que delimita 

Rondônia e que, segundo a propaganda oficial, será a solução para todos os problemas de 

conflito agrário do estado. Neste contexto, a hegemonia se refigura para sustentar o poder. 

Para o fazer metodológico a pesquisa se assenta na análise de discurso, sobretudo, pelo fato de 

tornar possível o entendimento daquilo que transborda do oficialmente institucionalizado pelo 

Estado. Pensar as ações políticas que são desenvolvidas para o Estado de Rondônia é de 

fundamental importância para entender as práticas de um governo que reatualiza os discursos 

de promessas de riquezas em terras de Rondônia.  

Palavras-chave: Rondônia. Cultura Política. Progresso. Oportunidades. Propaganda 

SINDICALISMO RONDONIENSE: UMA ANÁLISE SOBRE O SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA DA MATA – SINSEZMAT 

Alan Cristian de carvalho 

alancrv@gmail.com 

RESUMO: O tema do presente trabalho consiste no estudo do movimento sindical no Estado 

de Rondônia, mais especificamente na região da Zona da Mata. Objetivando o levantamento 

de dados acerca de tal temática, tem-se como entidade pesquisada, o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais da Zona da Mata, o SINSEZMAT. Sendo assim, o objetivo geral é 

compreender o movimento sindical dos servidores públicos municipais na região, e seu papel 

diante das demandas contemporâneas. Entre os objetivos específicos da proposta, busca-se 

analisar a criação de uma instituição classista, regionalizada, que abrange sete municípios a 

partir de subsedes, Rolim de Moura, Novo Horizonte D’Oeste, Nova Brasilândia D’Oeste, 

Alta Floresta D’Oeste, Santa Luzia D’Oeste, Parecis e Alto Alegre dos Parecis; Identificar as 

correntes políticas presentes no Sindicato; Caracterizar a representatividade do sindicato para 

os servidores; Verificar as demandas dos servidores públicos municipais da Zona da Mata 

Rondoniense e Perceber as táticas e estratégias presentes no sindicalismo do SINSEZMAT. A 

fim de contribuir para a elaboração deste, utilizou-se da análise do estatuto, das atas e dos 

ofícios do SINSEZMAT – em sua sede principal no município de Rolim de Moura – RO, e a 

utilização de referencial bibliográfico que discute o movimento sindical no Brasil, como 

BERCITO, 2004; CASTRO, 1986; MATTOS, 2009; ROSSI, 2009; dentre outros.  A partir da 

análise, e do exposto nesta etapa do projeto, pôde-se perceber quais os motivos e interesses 

que contribuíram para a criação do sindicato regionalizado, as principais reivindicações dos 

servidores, a representação do sindicato enquanto entidade, a “burocratização” do movimento 

dos servidores públicos, destacando-se dois acontecimentos: a criação do sindicato em 2003 e 

a greve dos servidores no ano de 2009. 

 
 Palavras chave: Sindicalismo. Rondônia. Zona da Mata. Representação. 

UMA REFLEXÃO SOBRE O REAL PROPULSOR DA IMIGRAÇÃO HAITIANA E A 

ESCOLHA DO NORTE BRASIL PARA SEU ESTABELECIMENTO TEMPORÁRIO 

OU PERMANENTE. 
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RESUMO: A imigração haitiana é um tema que vem sendo explorado por diversos 

pesquisadores contemporâneos principalmente no Brasil, dado ao grande quantitativo de 

imigrantes desse país que adentraram as fronteiras brasileiras a partir do ano de 2010. A mídia 

propagou em grande escala o abalo sísmico ocorrido no Haiti neste mesmo ano como o 

principal propulsor da imigração em massa dos haitianos, deixando em oculto questões mais 

profundas atravessadas por este país que apontam principalmente desde a sua declaração de 

Independência que se mostram com mais significância no entendimento deste fenômeno 

migratório que a razão veiculada pela mídia. As reflexões a cerca desta temática também 

elucidarão problemas fronteiriços a nível global antigos que perduram até os dias atuais e que 

também trazem explicação do porquê do norte do Brasil estar superpovoado por imigrantes do 

Haiti. Este estudo tem como objetivo fazer uma reflexão dos reais motivos da imigração 

haitiana e suas razões para a escolha do norte do Brasil como destino imigratório temporário 

ou permanente. A metodologia adotada foi de cunho qualitativa, critica e reflexiva através de 

uma pesquisa bibliográfica buscando no referencial teórico Stephen Castles dentre outros e 

textos produzidos a cerca deste assunto, responder a problemática do tema deste estudo. Os 

resultados do artigo apontam para o esclarecimento de questões tangentes às “reais” 

motivações da imigração haitiana e sua entrada em grande volume no Brasil, especificamente 

no Estado de Rondônia. Deste trabalho cientifico conclui-se que a mídia em determinados 

momentos históricos, muitas vezes constitui-se em um instrumento manipulado pelo poder 

hegemônico a nível global para esconder deficiências nas relações políticas entre países de 

primeiro mundo e os considerados periféricos por aqueles.  

 

Palavras-chaves: Brasil. Haiti. Imigração. Mídia. Rondônia. 
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A LITERATURA INDÍGENA NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA REFLEXÃO 

TEÓRICA E PRÁTICA DA LEI Nº 11.645/2008 

Márcia Dias dos Santos 

marcia.santos@unir.br 

Lilian Alvis Cuellar 

RESUMO: Sabe-se que a literatura indígena é uma nova produção que ainda não apresenta 

um lugar definido e que muitos textos literários que estão classificados neste termo, 

atualmente vêm se apresentando como literatura nativa, literatura indígena contemporânea, 

literatura dos povos originários, literatura de tradição oral, ou simplesmente como literatura 

de tradição. Consideramos, neste trabalho, literatura indígena como as discursividades que 

apresentam as vozes silenciadas há mais de 500 anos e que sustentam as marcas de identidade 

dos povos tradicionais. Os textos literários nas escolas, além de suas funções primárias com o 

leitor, possibilitam também promover um encontro, um diálogo em que as múltiplas 

linguagens e sentidos possam entrelaçarem-se em se apresentarem como uma forma de ouvir, 

falar e compreender o universo do outro. O presente trabalho tem como objetivo apresentar 

uma pesquisa realizada sobre a aplicação da lei n°11.645 de 10 de março de 2008, na escola 

Casimiro de Abreu, no município de Nova Mamoré e também aponta uma proposta didática 

baseada no conto de Cristino Wapichana, autor de literatura indígena, “Sapatos Trocados: 

como o tatu ganhou suas grandes garras” que contempla os direitos garantidos na referida lei. 

O foco da discussão é o grupo étnico indígena e o ensino da literatura, na perspectiva de que a 

temática indígena seja discutida utilizando as obras literárias. Para desenvolver esta proposta 

de pesquisa, utilizou-se como metodologia a pesquisa de campo e pesquisa-ação. 

Fundamentam este trabalho autores como: GRAÚNA (2013), THIÉL (2012), ALMEIDA 

(2010), MUNDURUKU, (2014), CÂNDIDO (2006) e também as leis nº11.645/2008 e Lei de 

Diretrizes Bases da Educação – LDB 9.394/96. O maior desafio dessa pesquisa foi promover 

discussões sobre os direitos adquiridos na lei 11.645/08 e a possibilidade de contemplar este 

direito, tendo o ensino da literatura como agente nesta ação. Dessa forma, entendemos que 

para a legitimação dos direitos garantidos na lei 11.645/08, cabe a todo o currículo escolar 

contemplar os estudos de história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, 

mas em especial nas áreas de educação artística, história brasileira e de literatura. Afirmamos 

que trabalhos como este lançam uma nova proposta de ensino, utilizando a literatura para 

ampliar os olhares e perceber, nas produções, a possibilidade de refletir sobre as textualidades 

indígenas, assim, colabora para a divulgação e conscientização da importância de respeitar as 

diferenças e considerar o povos negros e indígenas como parte fundamental da formação 

social, econômica e política do Brasil.  

Palavras-chave: Literatura indígena. Lei n° 11.645/2008. Proposta didática. Conto. Cristino 

Wapichana. 

CARTA DE SUICÍDIO: fronteiras entre o regional e o universal na obra de Leide 

Pontes 

Jéssica Valéria Batista Costa 

Auxiliadora Dos Santos Pinto 

auxipinto@hotmail.com 

RESUMO: Este trabalho apresenta resultados de um breve estudo sobre a literatura 

amazônica, a partir da leitura e análise do romance “Carta de suicídio”, de autoria da escritora 

rondoniense Leide Alves Pontes. Considerando-se a importância da autora no contexto 
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literário rondoniense e amazônico, o estudo foi norteado pelas seguintes problematizações: 

qual a importância da obra de Leide Alves Pontes para a constituição da literatura de 

Rondônia? Em qual vertente literária específica à obra “Carta de suicídio” pode ser 

classificada? Quais as características formais e temáticas da obra literária “Carta de suicídio”? 

De que forma a história e a cultura amazônica se inserem na obra “Carta de suicídio”? O 

estudo desse tema é importante porque a literatura de Rondônia ainda é pouco difundida, 

Nesse sentido, este trabalho contribuirá para o registro e a valorização da literatura 

rondoniense e servirá de referência para pesquisadores da área e de incentivo para novas 

pesquisas. O objetivo geral desse estudo é realizar uma análise literária da obra “Carta de 

suicídio”, de autoria da escritora Leide Alves Pontes, destacando os elementos da narrativa e 

algumas singularidades da literatura amazônica. Para atingir o objetivo proposto, elaboramos 

uma breve biografia da autora, realizamos a leitura e análise das características formais e 

temáticas da obra literária em epígrafe, discutimos sobre os conceitos “regional” e 

“amazônico” e mostramos, a partir da análise, de que forma a cultura e a estética amazônica 

se inserem na referida obra. A pesquisa, do tipo descritivo e de natureza qualitativa, foi 

fundamentada pelos pressupostos da Teoria Literária (prosa) e pelos estudos da literatura 

Amazônica, destacando-se as obras dos seguintes autores: Reis (1988); Gancho (1999) e 

Reuter (2007), que discutem sobre a linguagem literária, os elementos da narrativa literária e 

os operadores de leitura da narrativa; Moisés (1967), que apresenta a teoria do romance; 

Pozanato (2003); Andrade (2010), Souza (2014); Loureiro (2014); Pelinser (2015), que 

apresentam conceitos e reflexões sobre a literatura amazônica, destacando os temas fronteira, 

regionalidade e universalidade nos textos literários produzidos na Amazônia. A análise 

literária foi feita a partir da elaboração de um roteiro contendo três partes, conforme descrição 

a seguir: 1. Informações contextuais: a autora e a tendência literária; 2. Análise das 

características temáticas, do nível vocabular e da figuratividade presentes na obra; 3. Análise 

das características formais da narrativa: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Os 

resultados da pesquisa mostraram que a obra literária “Carta de suicídio”, expressa alguns 

aspectos da estética amazônica, principalmente, a partir da linguagem e da descrição dos 

ambientes naturais onde às ações acontecem. Destacamos, que apesar de evidenciar aspectos 

da região amazônica, a obra também expressa valores universais, afinal, toda produção 

literária traduz a estética de um local, mas ao mesmo tempo é a representação do mundo.  

Palavras-chave: Leitura. Leitura literária. Literatura de Rondônia. Estética amazônica 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL NO CURSO DE PEDAGOGIA: arte da escrita 

por meio do cordel 

Marijane Silveira da Silva 

mjanesilva@gmail.com 

RESUMO: O presente artigo analisa as representações de infância e de criança na literatura 

de cordel, por meio da interação e diálogo com alunos do terceiro período do curso de 

pedagogia de uma universidade federal da região norte do Brasil. A literatura de cordel se 

apresenta como uma ferramenta importante, capaz de suscitar debates, questionamentos, 

despertar o imaginário e a reflexão. Para tanto, foi realizado uma oficina teórico-prática, a 

partir do levantamento das obras em formato de cordel que abordam a infância e o ser criança. 

Os folhetos se configuram como instrumentos importantes de representação tanto da realidade 

cotidiana quanto do imaginário, com recursos estilísticos que desafiam os aprendizes na arte 

da escrita. Metodologicamente, foi solicitado leituras acerca do conceito e da história da 

literatura de cordel no mundo e no Brasil. Posteriormente, foi explorado as técnicas para 

produção de um cordel, como rimas, as estrofes mais usadas, as orações, as xilogravuras, as 
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características próprias do cordel. Por fim, os discentes foram convidados para escrita autoral 

do seu cordel, tendo como temática o ser criança e a infância, momento em que colocaram em 

prática as técnicas apreendidas. Durante o curso os discentes envolveram-se com a proposta, 

realizando exercícios práticos de produção escrita, com ênfase na criatividade e criticidade e, 

ao final, com a produção individual de cada aluno foi impresso um folheto de cordel. Ao 

enfatizar a literatura de cordel no curso de Pedagogia foi possível aproximar os futuros 

professores de atividades que permitem ao aluno mergulhar no universo literário, mundo esse 

repleto de personagens, ritmos, temas, imagens, poesia, rimas, entre outros. Constatou-se a 

importância de se trabalhar a leitura e a escrita, proporcionando o contato com o gênero 

cordel, podendo ser utilizado como recurso didático pedagógico nas práticas de ensino tanto 

da educação infantil quanto dos anos iniciais do ensino fundamental e assim proporcionar que 

as atividades sejam desenvolvidas de maneira interdisciplinar e promover tanto a 

aprendizagem de conteúdos significativos quanto à aproximação dos alunos ao cordel.  

Palavras-chave: Literatura de cordel. Representações. Infância. Criança. Ensino. 

MEMÓRIAS E IDENTIDADE WARÍ: um resgate de narrativas dos povos indígenas da 

comunidade Laje Novo 

Maria Diva Dos Santos 

mdivasantos@hotmail.com 

Marcia Dias Dos Santos 

RESUMO: A permanência das memórias contidas na oralidade nos possibilita encontrar 

subsídios para a identificação e fortalecimento da identidade cultural de um povo. As 

sociedades indígenas sempre mantiveram em suas tradições o ato de narrar suas histórias 

através da oralidade e assim agregar em suas memórias o reconhecimento de um passado 

veiculado a um presente que se constrói e reconstrói a partir de um encontro desses dois 

mundos. Assim, a narrativa é um veículo intermediário no processo pela qual os sujeitos 

expressam suas memórias que são enraizadas nas marcas identitárias constituídas como um 

instrumento de sobrevivência e preservação, seja ela cultural ou histórica. Este trabalho tem 

como objetivo apresentar uma pesquisa feita na comunidade Laje Novo, localizada em 

Guajará-Mirim. O objetivo da pesquisa consistiu na investigação e registro das narrativas 

permanecidas na memória discursiva dos povos tradicionais da comunidade. A comunidade 

pesquisada é constituída de 51 (cinquenta e uma) famílias, compostas por várias etnias 

pertencentes a um mesmo tronco linguístico denominado Chapacura/Txapakura, sendo elas: 

Oro Waram, Oro Waram Xijeim, Oro Mom e Oro Nao. A pesquisa de campo foi desenvolvida 

no período de agosto a setembro de 2016. Os dados foram coletados com a utilização da 

técnica de entrevista com três indígenas que residem na referida comunidade. Para o 

desenvolvimento desta investigação, utilizou-se como base teórica autores que contribuem 

para estudos da literatura de tradição oral, a saber:; Bosi (2004) e Cascudo (1984); e Bauman 

(2005); Hall (2000); Halbwachs (1990), Munduruku (2014) e Thompson (1992), que de forma 

significativa têm apontado caminhos e discussões acerca dos estudos sobre memória e 

identidade. Dentre várias contribuições de estudos nas comunidades indígenas, destacam-se 

aqueles que visam resgatar, ressaltar e divulgar o patrimonial imaterial, como a tradição oral, 

tendo em vista que esta é constituída de saberes milenares que demonstram as marcas 

identitárias de um povo. Levamos em consideração, neste trabalho, a relação estreita entre 

narrativa, memória e identidade, desse modo percebemos na comunidade Laje Novo, que os 

moradores estão com o discurso fragmentado, suas narrativas estão contaminadas com 

elementos de outras culturas e muitas vezes, estes se sobrepõem e têm primazia na memória 

do falante. Assim, a pesquisa realizada na comunidade Laje Novo, oferece dados pertinentes e 
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esclarecedores acerca da cultura, tradição e do patrimônio imaterial que são as marcas 

fundamentais e constituintes da identidade da comunidade.  

Palavras-chave: Memória. Identidade. Oralidade. Povos originários. 
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CONTATO INTERÉTNICO NA AMAZÔNIA: exploração, conflito e preconceito 

Antônio Cardoso da Silva 

cardoso1963cardoso@gmail.com 

RESUMO: O objetivo é compreender, os desdobramentos da relação de contato interétnico, 

entre "grupo tribal e sociedade nacional" e como se desenvolveu, quais foram às 

consequências produzidas entre esses "dois mundos" em que (índio e branco) estão inseridos 

no mesmo "espaço social" e assim mantendo relações sociais antagônicas. O presente artigo 

se fundamenta sob o pensamento antropológico de Roberto Cardoso de Oliveira. Assim, esta 

comunicação é fruto de um breve estudo na obra do referido Antropólogo, cujo título é: "O 

Índio e o Mundo dos Brancos" (1981), em que tanto o Índio, quanto o Branco mantiveram 

relações sociais antagônicas. Inicialmente é importante lembrar que o autor, pesquisou um 

grupo específico, que foi a população Tükuna do alto Solimões na Amazônia, em uma área 

que é possível denominar de "tríplice" fronteira, porque envolve: Brasil, Colômbia e Peru. 

Nosso trabalho está estruturado em quatro partes. Na primeira, tem-se uma breve introdução, 

na segunda, trato da metodologia, na terceira é o resultado da pesquisa e na quarta, apresento 

as considerações finais. O que pretendo além de compreender os desdobramentos dessa 

relação de contato é suscitar por um lado, uma reflexão a cerca do "conformismo e da 

passividade" e por outro, o preconceito racial de que são vítimas, em geral os índios e nesse 

caso especificamente os Tükuna. O conformismo e passividade no sentido de aceitar as 

negativas imposta pela classe dominante, sem uma reação e contestação racional, ao aceitar a 

sua condição social e econômica, sob a crença de que "sempre foi assim" e nada pode ser feito 

para mudar a condição social imposta. Nessa relação de contato, predominou a exploração da 

mão de obra, de duas etnias: Índios e negros na Amazônia foram por assim dizer os principais 

produtores de dividendos para o grupo dominante. Assim como as missões religiosas - jesuítas 

e carmelitas e mais as empresas madeireiras, souberam conduzir essa relação e assim extrair o 

máximo da força de trabalho, dessas etnias. A relação de contato ou fricção interétnica, faz 

nascer à figura do "caboclo", o qual não é Índio, negro e nem branco é simplesmente caboclo. 

E como tal é propenso a aceitar o discurso preconceituoso da sociedade regional, em relação 

ao Índio e ao negro. Assim, o preconceito racial, por sua vez é uma manifestação da sociedade 

regional e amparado pelo próprio caboclo, o qual é produto da relação interétnica.  

Palavras- chave: Relação de contato; fricção interétnica; índios Tükuna; alto Solimões; 

Amazônia. 

LOCAL DE SALVAGUARDA PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL: CESIR, 

AMBIENTE PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DA CULTURA DECOLONIAL? 

Evânia Barros 

eva.elb@hotmail.com 

Gilcimar Barbosa 

RESUMO: Esse trabalho pretende discutir a utilização de espaços não formais como 

ambiente possível e complementar para as salas de ensino/aprendizado, entendendo que os 

locais que possuem a salvaguarda de patrimônio são grandes aliados para a promoção da 

reflexão e prática da formação crítica, e instrução das comunidades. Tendo como objetivo a 

valorização de propostas educativas alternativas, com o apoio dos preceitos da 

sociomuseologia, a perspectiva aqui apresentada está comprometida em estabelecer a 

ampliação da lógica decolonial em ambientes museais, espaços de salvaguarda de patrimônio 

cultural, visando combater tendências acadêmicas dominantes, e perspectivas etnocêntricas de 
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construção do conhecimento, fortalecendo assim a utilização dos referenciais de memória e 

patrimônio, em favor das comunidades tradicionais e dos povos indígenas. Essa é uma 

realidade muito diferente da proposta por espaços de cultura existentes na primeira metade do 

século XIX e início do século XX, quando predominava no mundo ocidental, a postura da 

preservação e defesa dos legados da cultura, dos valores eurocêntricos pertencentes às classes 

dominantes. Buscamos explicitar com isso, por meio do Centro de Estudo em Saúde do Índio 

de Rondônia- CESIR, o importante acervo que o mesmo abriga, portador de uma forte carga 

simbólica vinculada à memória e identidade do povo Paiter Surui. Acreditamos que esse 

acervo pode e deve ser utilizado para o exercício da prática pedagógica. Para fomentar as 

discussões, somado ao conteúdo da sociomuseologia. Para tal, utilizamos autores que se 

debruçam sobre a temática da educação, didática e dos ambientes não-formais, formal e 

informal de educação, assim como teóricos da Museologia que pesquisam sobre acervos e 

pesquisa de públicos, além de pesquisadores preocupados com as práticas decoloniais. A 

metodologia empregada classifica-se como qualitativa e método hermenêutico empírico de 

investigação/pesquisa. Diante desse quadro, entendemos ser possível afirmar que os locais 

que possuem a salvaguarda de bens patrimoniais, podem ser considerados grandes aliados 

para os ambientes formais de educação, na medida em que tornam palpável, concreto, o 

assunto que possa ser abordado de modo mais teórico.  

Palavras-chave: Ambientes não-formais de educação. Práticas decolonial. Patrimônio. 

Memória. Identidade.  

MEMÓRIA, CULTURA E IDENTIDADE: uma reconstrução da história da 

Comunidade Quilombola de Santa Fé do Guaporé através da oralidade 

Cássio Alves 

cassio.alves.luz@hotmail.com 

RESUMO: Esta pesquisa está contextualizada nas discussões acerca da memória coletiva, 

cultura e da identidade, assim como dos estudos étnico-raciais. Tivemos como foco a 

reconstrução da história da comunidade quilombola de Santa Fé do Guaporé, no Estado de 

Rondônia, entre os anos de 1988, ano da promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, que definiu e reconheceu legalmente o termo “remanescentes de 

comunidades de quilombos”, no artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias, definindo – os 

como coletivos humanos que tem direito ao reconhecimento e titulação das suas terras, até o 

ano de 2017, ano do reconhecimento por parte do Estado brasileiro ao reconhecimento e 

titulação do território quilombola de Santa Fé do Guaporé. A história oral e a etnografia estão 

sendo utilizadas como recursos teórico-metodológicos fundamental para reconstruirmos a 

história e interpretarmos as práticas socioculturais da comunidade quilombola local. Para 

tanto, utilizamo-nos de fontes escritas como jornais e fontes iconográficas, mas, 

principalmente, de relatos orais de quilombolas que realizaram e/ou vivenciaram o processo 

histórico dos últimos 30 anos da comunidade. Segundo Souza (2005 p. 19) “Os relatos orais 

podem ser fontes que trazem aos pesquisadores uma maior sensibilidade quanto às múltiplas 

determinações, à contextualização e às mudanças no decorrer do tempo”. Já para Halbwachs 

(1990) nossas lembranças permanecem coletivas, e as pessoas nos fazem lembrá-las, mesmo 

que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos e com objetos que só 

nós vimos. Para o autor nós nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam 

lá, que se distingam materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós uma 

quantidade de pessoas que não se confundem. Nessa perspectiva a pesquisa busca reconstruir 

a história dessa comunidade através dos relatos orais de seus moradores, priorizando a 

produção de conhecimentos sobre a comunidade à partir das memórias dos velhos. Assim, 
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com este estudo buscar-se-á subverter a narrativa monolítica da história oficial. Os estudos de 

Muniz Sodré sobre populações negras, dinâmica cultural e nação no Brasil, as reflexões de 

Marilena Chauí acerca da relações entre culturas, democracia, e o autoritarismo no contexto 

brasileiro, os estudos sobre memória coletiva de Maurice Halbwachs, e as contribuições e 

interpretações dos grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth estão sendo utilizadas 

como referencial teórico nessa pesquisa. Também os estudos de Babha (1998), Cardoso de 

Oliveira (1976) estão entre nossas referências para pensarmos o processo social de produção 

das diferenças culturais.  

Palavras-chave: Quilombolas; Memória Coletiva; Oralidade; Cultura. 

MITO, RUÍNA E RESTAURAÇÃO EM MEU DESTINO É SER ONÇA, DE ALBERTO 

MUSSA 

Jorge Lucas Souza Monteiro 

lukaz2100@hotmail.com 

RESUMO: Na minha proposta de comunicação, faço uma breve análise do trabalho feito por 

Alberto Mussa e sua restauração do mito da criação tupinambá na obra Meu Destino é Ser 

Onça. Motivado por sua ideia que todo brasileiro é descendente dos nativos indígenas, Mussa 

faz um vasto recorte, de diversas fontes, para recriar esse mito, documentado por muitos 

viajantes, mas fragmentado pela história por conta da colonização européia. Um 

questionamento recorrente a muitos artistas de uma nação que fora colonizada é: seria 

possível essa nação criar uma identidade própria? Seria possível para nós, que fomos 

colonizados, descendentes de uma identidade que não é nossa, conseguir representar a nós 

mesmos sem considerar os traços daqueles que vieram a essa terra impor suas características? 

Seria certo ou errado assumir que temos sim que imitar aquela nação que nos colonizou (uma 

vez que a possibilidade de criar uma identidade original é quase nula) e outras que hoje 

exercem bastante influência sobre nosso país? Este trabalho se ampara na ideia da 

possibilidade de agregar a narrativa nativa à literatura de uma nação que fora colonizada (essa 

que busca para si constituir uma identidade própria), seja através da literatura praticada pelos 

próprios indígenas ou pelas mãos de escritores não-nativos que se utilizam da voz indígena 

através de pesquisas e relatos para fazer literatura, na tentativa de constituir uma literatura 

nacional própria. A restauração que Alberto Mussa faz desse mito tupinambá, mito quase 

perdido na história, serve como uma boa proposta para que possamos discutir ideias que 

podem, um dia, levar um país como o Brasil a encontrar (ou reencontrar sob a concepção de 

Mussa) sua identidade. Como referências teóricas para a minha pesquisa bibliográfica, utilizo 

autores como Stuart Hall, Homi Bhabba, Silvano Santiago, entre outros que falam sobre 

identidade e sobre a recuperação ou criação dessa identidade.  

Palavras-chave: mito. restauração. identidade. literatura. Indígena. 

RESERVA EXTRATIVISTA RIO OURO PRETO/RO: a lingua(gem) como elemento 

constituidor de identidade 

Bethânia Moreira Da Silva Santos 

bethaniamsilva@hotmail.com 

Eva Alves 

RESUMO: Este artigo apresenta uma breve caracterização da RESEX Rio Ouro Preto, 

priorizando-se alguns aspectos relacionados à contextualização histórica e regional, tendo 
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como campo de pesquisa as comunidades Nova Colônia, Floresta, Divino Espírito Santo, Três 

Josés, Ouro Negro, Petrópolis, Sepetiba e Ramal do Pompeu onde a atividade da extração do 

látex tiveram seu auge no final do século XIX e início do século XX e hoje predomina as 

práticas de pesca e agroextrativismo. Pretende-se destacar, a partir do estudo lexical, as 

representações construídas por essas populações sobre o seu espaço vivido, assim como a 

importância dos saberes e práticas desses sujeitos na constituição da cultura e da identidade 

local. A pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa é resultado de estudos bibliográficos 

e pesquisas de campo em andamento e trabalhos realizados no período de (2013-2015). A 

fundamentação teórica será norteada com base nas ciências do léxico; pela noção de cultura 

Amazônia e das múltiplas representações dos sujeitos amazônicos apresentadas por Loureiro 

(2001); Cevasco (2008), que define cultura como o pronunciamento sobre o significado de um 

modo de vida; Hall (1998), que destaca as instituições culturais, símbolos e representações 

como elementos constituidores de identidade; Teixeira & Fonseca (2001-2014) que há muito 

anos estudam a história das comunidades tradicionais dos Vales do Guaporé e do Madeira e 

outros. Os dados foram coletados a partir de conversas informais e gravações de entrevistas 

com moradores da Reserva Extrativista rio Ouro Preto. Pretendemos elencar algumas 

unidades do léxico reunido para mostrar, a partir da linguagem, as práticas, modos de vida, os 

saberes e a identidade próprias de populações rurais-ribeirinhas. Fizemos a análise destes itens 

baseando-nos na discussão sobre a relação entre léxico e cultura, como também aquelas que 

dizem sobre os aspectos concernentes à motivação do signo linguístico. Desta forma, 

acreditamos que contribuímos tanto para os estudos realizados na área da Lexicologia, quanto 

para a historiografia da região supracitada.  

Palavra-chave: Linguagem ribeirinha; Representações Amazônicas; Reserva extrativista rio 

Ouro Preto. 

UMA ANÁLISE DO BOM E DO BELO NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS EM 

PORTO VELHO 

José Gadelha 

junior.zafenate.82@gmail.com 

Nair Gurgel 

nairgurgel@uol.com.br 

RESUMO: Este estudo foi desenvolvido a partir dos resultados obtidos em nossa dissertação 

de mestrado intitulada “A desterritorialização da comunidade ribeirinha de São Domingos em 

Porto Velho/RO: Uma análise dos discursos e suas subjetividades”, que investigou os 

impactos socioculturais dos processos de Desterritorialização e Reterritorialização provocados 

aos ribeirinhos pela construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira. Neste 

trabalho, aqui apresentado, buscamos fazer uma análise do bom e do belo na comunidade de 

São Domingos. Verificamos a produção de sentidos em enunciados (textos orais) produzidos 

antes e depois do remanejamento dos moradores atingidos, uma vez que as entrevistas (em 

áudio e vídeo) , com os sujeitos pesquisados, foram realizadas em dois momentos distintos: 

Fase 1, no espaço da comunidade de São Domingos, no ano de instalação do canteiro de obras 

da usina (2008), e Fase 2, 7 anos após o deslocamento dos moradores (2015), quando eles já 

estavam vivendo em novas localidades. Neste estudo, a fundamentação teórica que utilizamos 

está pautada nas concepções de Aranha e Martins (2005), Roger Scruton (2015) e Umberto 

Eco (2015), acerca do bom e do belo. Também recorremos às contribuições de estudiosos da 

Análise do Discurso e suas implicações com a linguagem. Para isso, buscamos abordar alguns 

aspectos fundamentais da Análise do Discurso como a interação verbal ou dialogismo em 

Mikhail Bakhtin (2009), as formações ideológicas em Michel Pêcheux (1993; 1997) e Eni 
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Orlandi (1999), e as questões relativas à subjetividade em Michel de Certeau (1995) e Sírio 

Possenti (1995;1998). Para os estudos sobre cultura e identidade cultural, pautamo-nos nas 

explicações de Homi Bhabha (2013), Roque de Barros Laraia (2013) e João de Jesus Paes 

Loureiro (1995). O conceito de espaço vivido foi buscado em estudiosos da Geografia 

Humanista como Yi-Fu Tuan (1980), e Salete Kosel Teixeira (2001). Como resultados, 

constatamos o apego dos sujeitos pesquisados à comunidade de São Domingos, e à identidade 

ribeirinha e que a saída, de forma repentina, da comunidade reforça as tentativas de 

reprodução da organização social e das formas tradicionais de subsistência, em seus novos 

territórios. As falas que registramos e analisamos revelam a dependência do ribeirinho a tudo 

que é bom e belo, e constitui o espaço vivido, e que a desterritorialização não retira 

comunidades de terras, como simples espaços que ocupam, e sim de territórios que estão 

relacionados à identidade, cultura e memória.  

Palavras-chave: Bom. Belo. São Domingos. Análise do Discurso. 
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A AMAZÔNIA E SUAS PERSPECTIVAS NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

Adriana da Silva 

adryriomar@hotmail.com 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo a construção de um olhar diferenciado sobre a 

Amazônia em uma perspectiva que busca inserir essa sociedade no discurso pós-moderno, 

através das análises de Boaventura Sousa (2006), Hannah Arendt (1997), Marc Bloch (2002), 

Pierre Bourdieu (1992), Stuart Hall (2002) em que demonstraremos de forma mais ampla 

como as sociedades ocidentais passaram a privilegiar o conhecimento que foi designado como 

ciência moderna e como passou haver uma inserção da Amazônia ao mundo contemporâneo. 

Nesse contexto veremos como os Estudos Culturais colaboraram para que autores como 

Euclides da Cunha (2006), Neide Gondim (1994), Araújo Lima (1975), João de Jesus Paes 

Loureiro (1995) e Leandro Tocantins (1982) passassem a definir uma identidade à sociedade 

Amazônica para que ela fosse construída e inserida no discurso pós-moderno. Os debates 

sobre a Amazônia sempre foram carregados de julgamentos alheios que nos trazem um 

desafio exigente frente às reflexões quanto Brasil versos Amazônia. Assim, passamos a estar 

cada vez mais longe de compreendermos com clareza o espaço amazônico que foi se 

formando ao longo dos séculos, devido durante muito tempo as condições e contradições 

sociais vividas por quem olha o Brasil a partir do sudeste e/ou sul se relacionarem com o 

contexto amazônico. Diante disso, perceberemos como o autor Stuart Hall evidenciou em seu 

discurso, a construção da identidade do sujeito pós-moderno, sendo esse sujeito formado e 

transformado continuamente em relação às formas pelas quais foi interpelado nos sistemas 

culturais que foram sendo criados. Por tanto, pouco se sabe sobre a ciência amazônica, como 

ela se constituiu, como foram criadas suas identidades em termos históricos e culturais, 

principalmente por que os estudos direcionados à Amazônia sempre estiveram entrelaçados 

intelectualmente à história nacional. Dessa forma, desenvolveremos um eixo teórico e 

metodológico a partir das obras e autores citados.  

Palavras-chave: Amazônia. Pós-modernidade. Identidade. Sociedade. Estudos Culturais. 

ALGOT LANGE – NOTAS DE UM VIAJANTE EM SEUS PERCURSOS PELO ALTO 

SOLIMÕES NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

Andressa Almeida de Souza Limeira 

srtsouza.andressa@gmail.com 

RESUMO: O objetivo desta comunicação é discutir o relato narrado na obra Aventuras de um 

Sueco nos Confins do Alto Amazonas, Incluindo uma Temporada entre Índios Canibais 

(2017), traduzida ao português por Hélio Rocha, originalmente escrito em inglês pelo viajante 

sueco Algot Lange e publicado na cidade de Nova Iorque no ano de 1912. A obra narra, em 1ª 

pessoa, a viagem feita pelo excursionista sueco Algot Lange no ano de 1910 à vila de Remate 

de Males, antigo distrito de Benjamin Constant, território do Estado do Amazonas que, com o 

passar do tempo, foi sendo abandonado por seus habitantes devido a fatores diversos e parte 

de seus antigos moradores participaram da formação da comunidade que hoje se constitui 

como o município de Atalaia do Norte-Amazonas/Brasil. Por meio de referenciais como 

Edward Said e Mary Louise Pratt, analisamos o olhar desse viajante sobre os nativos, 

seringueiros, mulheres, autoridades e seus costumes e modos de vida na região do Alto 

Amazonas no início do século XX (no ano de 1910), olhar este que, em grande parte, está 

orientado por uma perspectiva etnocêntrica, comum a outros viajantes que faziam parte de 
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projetos de cunho imperialista que se dispuseram a percorrer a região ‘Amazônica’ e que 

também a narraram em seus escritos. De modo geral, pode-se dizer que o conceito de 

civilização usado por Algot Lange se constitui como um princípio continuador de 

preconceitos contra os nativos e moradores daquela região, estabelecendo em seu relato a 

oposição entre o mundo dos ‘civilizados’ e o mundo ‘selvagem’, mas também demonstrando 

mudanças e rupturas oriundas desse contato entre o viajante e os povos, a floresta, o rio, pois 

ao mesmo tempo em que se constrói, o viajante também é construído através de todas as 

experiências vividas em sua excursão pelo Rio Itecoai.  

Palavras-chave: Algot Lange, Relato de Viagem, Amazônia, Remate de Males. 

MÁRIO DE ANDRADE: O ESCRITOR-VIAJANTE E SEU OLHAR LITERÁRIO EM 

“A TRIBO DOS PACAÁS NOVOS” 

Ana Carla Barreto Pereira Quadros 

anacarla.bpereira@gmail.com 

RESUMO: O presente artigo é uma proposta de análise a respeito do Viajante sob a ótica da 

Literatura de Viagens. Para isso, foi utilizada como referência a obra “O Turista Aprendiz”, de 

Mário de Andrade, em específico o relato intitulado “A Tribo dos Pacaás Novos”. O estudo 

trata de um episódio em que Mário, em viagem turística à Amazônia, visita uma comunidade 

indígena isolada, localizada na subida do Rio Madeira. A pesquisa tem embasamento em 

teóricos que tratam de temas relacionados às acepções do viajante e do turista (Enzensberger, 

1985), o olhar do viajante frente ao novo (Onfray, 2009), o reconhecimento das tradições 

populares pelo escritor no contexto modernista (Iglésias, 2009) e a problemática do outro 

(Machado&Pageaux, 2000). O trabalho objetiva levantar considerações sobre esses temas, 

procurando ressaltar a importância histórica das literaturas de viagens e as razões pelas quais 

essa literatura não teve seu fim, mesmo com o advento dos processos de modernização e, na 

atualidade, o acesso ilimitado às tecnologias comunicativas. Também neste trabalho, 

pretende-se analisar o olhar que o escritor-viajante lança sobre a comunidade, buscando-se 

compreender como o autor distancia-se de um discurso cultural hierárquico, para isso 

lançando mão da teoria designada Antropofagia cultural, a qual desenvolve, através da arte, 

uma desconstrução de concepções ideológicas construídas historicamente a partir do contato 

entre o colonizador e as civilizações da América, sendo tal pensamento bastante explorado 

entre os modernos de primeira fase. Também busca-se desenvolver possibilidades de 

interpretação do modo como o autor descreve os usos e costumes dos índios Pacaás, ou seja, 

visa-se destacar traços literários presentes no relato, os quais são responsáveis pela 

ficcionalização da narrativa (tais como figuras de linguagem, notas de humor, reinvenção 

factual), visto que essas marcas literárias no relato de viagem são recursos necessários para 

que um texto seja considerado Literatura de viagem.  

Palavras-chave: Escritor-viajante. Olhar cultural. Pacaás Novos. Literariedade. 

NARRATIVAS DE VIAGEM O “COMPLEXO DE SOBREVIVÊNCIA”: DUAS 

OBRAS CANADENSES SOBRE A AMAZONIA. 

Miguel Nenevé 

nenevemi@gmail.com 

RESUMO: O Cambridge Diccionary of Travel Writing, nos dá uma sugestão do que possa 

ser considerada a literatura de viagem: Travel writing, one may argue, is the most socially 
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important of all literary genres. It records our temporal and spatial progress. It throws light on 

how we define ourselves and on how we identify others. Its construction of our sense of ‘me’ 

and ‘you’, ‘us’ and ‘them’, operates on individual and national levels and in the realms of 

psychology, society and economics. The processes of affiliation and differentiation at play 

within it can work to forge alliances, precipitate crises and provoke wars. Travelling is 

something we all do, on different scales, in one form or another. We all have stories of travel 

and they are of more than personal consequence.” Logicamente que devemos lembrar  que as 

narrativas de viagem podem ter  diferentes abordagens teóricas sobre o deslocamento 

geográfico e sobre os estudos de fronteira. Temos hoje um grande e significativo espaço 

dedicado aos debates críticos da atualidade concentrados, por exemplo, no discurso do 

viajante sobre o visitado, o olhar imperialista de quem viaja para terras desconhecidas,  entre 

outros discursos. Aqui na Amazonia, por exemplo é de grande relevância estudar as literaturas 

de viagem já no início da exploração da região e perceber como os narradores traziam um 

discurso preparado na Europa ou na América do Norte sobre o “inferno” ou o “paraíso” no 

Mundo.  Portanto, uma reflexão sobre as diferentes formas como a viagem e os trânsitos 

fronteiriços têm sido representados e abordados na literatura , principalmente sobre a 

Amazônia é, sem dúvida, de grande relevância. Como nos lembram teóricos como Peter 

Hulme e Tim Youngs (2002), os atos de viajar e escrever sempre estiveram intimamente 

ligados já que as histórias de viajantes são tão antigas quanto a própria ficção (p. 2).  Nas 

últimas décadas do século XX e inicio do século XI, como argumentam Anelise Corseil e 

Magali Sperling, (2017) “a viagem passou a ser abordada como tema chave em discussões 

acadêmicas e teóricas sobre produção de conhecimento, principalmente devido ao fato de que 

narrativas sobre o deslocamento geográfico criam oportunidades para a rearticulação das 

relações entre o eu e o outro a partir de encontros culturais...”Além disso,  temos presenciado 

nos nossos dias e em nosso espaço de fronteira, que há os viajantes que são imigrantes, que 

fazem da viagem uma busca de sobrevivência. Estes são sujeitos que ocupam espaços de 

fronteiras e de certa forma estão mais abertos para todo o tipo de exigências como de 

aventuras necessárias.  Neste trabalho eu me proponho a falar de viagem sobre a Amazonia e 

sobre “sobrevivência”, mas não relacionado a migrantes e sim, ao complexo de sobrevivência 

como estudado pela canadense Margaret Atwood, em seu livro Survival em que ela argumenta 

que o canadense explora nos escritos a necessidade de sobrevivência, de lutar contra as forças 

da natureza. É isso que se recebe em dois trabalhos de literatura de viagem sobre a Amazonia, 

produzidos por canadenses, no século XXI:  Paddle to the Amazon escrito por  Don Starkell e  

Amazon Extreme: Three Ordinary Guys, One Rubber Raft and the Most Dangerous River on 

Earth por Colin Angus. Além de Margaret Atwood teóricos de Literatura de Viagem como 

Peter Hulme, Tim Youngs, M L Pratt servirão de apoio teórico. 

Palavras-chave: 

O INSÓLITO E O MORAL EM ALEJO CARPENTIER 

Elton Emanuel Brito Cavalcante 

elton400@hotmail.com 

RESUMO: Alejo Carpentier é o grande representante do Realismo Maravilhoso cubano. No 

entanto, no Brasil, sua obra é pouco difundida e debatida. Tentando minimizar tal situação, 

este trabalho dialogará sobre dois conceitos caros à obra do supracitado autor: o de insólito e 

o de moral. Influenciado pelo Surrealismo europeu e pela necessidade de abordar as questões 

político-sociais latino-americanas mais além do maniqueísmo presente no contexto da Guerra 

Fria, Carpentier fixa sua mirada na miscigenação e no sincretismo religioso presentes nas 

distintas culturas formadoras do imaginário popular caribenho. Não nega o racionalismo nem 
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o papel da Ilustração na formação da mentalidade do Novo Continente, entretanto critica a 

visão parcial que ambos oferecem sobre a noção de humano ou de sociedade quando não 

levam em consideração o místico e o insólito como forma de desvelamento do ser em si. Por 

essa perspectiva, o autor busca transcender a mera análise quantitativa da realidade, tratando 

justamente de abordar fenomenologicamente as distintas relações sociais, no intuito de 

retratar o insólito configurado nas superstições, nas religiões vodus (“las santerías”), no 

xamanismo, nos medos ancestrais populares e, também, de que maneira todo este imaginário 

reage quando se mescla com a visão racionalista europeia. O homem, para ele, não pode ser 

entendido apenas pela ótica eurocêntrica. Nesse sentido, os dois modelos político-econômicos 

oriundos do Velho Continente, capitalismo e comunismo, são insuficientes para as 

necessidades mais profundas das variadas culturas latino-americanas. No mesmo rumo, é 

insuficiente entender ditas culturas apenas por uma ótica cristã ou pela visão materialista 

negadora da religiosidade como método de compreensão cosmogônico, por vezes mais efetivo 

que o científico. Desta forma, a moral e a ética americanas não podem ter como paradigmas 

os modelos fixos europeus, pois o próprio conceito de “homem americano” ainda esta por 

definir-se. Sem levar-se em conta essa perspectiva, a compreensão de Carpentier fica 

prejudicada, pois é pela visão insólita e metafísica da existência em si que sua noção de moral 

se difunde.  

Palavras-chave: 

WALTER RALEIGH E A GEOPOLÍTICA INGLESA PARA O ‘NOVO MUNDO’ EM A 

DESCOBERTA DO GRANDE, BELO E RICO IMPÉRIO DA GUIANA 

Hélio Rocha  

heliorodriguesrocha@gmail.com 

RESUMO: Meu objetivo nesta comunicação é destacar e refletir sobre cinco aspectos que 

podem ser considerados nucleares no projeto político raleigheano para a geopolítica de 

expansão da Inglaterra na “Era dos Descobrimentos”, pois a narrativa de sua viagem aos 

trópicos, The discovery of the large, beautiful and rich Empire of Guyana, publicada em 

Londres em 1596, é um documento da perseguição desses ideais, quais sejam: 1º) traçar em 

seu relato um plano geopolítico para a conquista da região da Venezuela, Peru, Colômbia e as 

Guianas; 2º) persuadir os nativos das margens do rio Orinoco a se tornarem súditos da 

Inglaterra e, desse modo, incorporar essas novas populações ao sistema colonial inglês 

prometendo-lhes a proteção contra os espanhóis; 3º ) ser o pioneiro nas tentativas de expansão 

do Reino Unido no ‘Novo Mundo’, pois em uma de suas viagens de “descoberta”, com a 

aprovação da Rainha Elizabeth I, estabeleceu uma colônia de povoamento na Ilha de 

Roanoke, na América do Norte, batizada por ele de Virgínia, em homenagem à rainha virgem; 

4º) esforçar-se para introduzir a batata e popularizar o uso do tabaco na Europa, cultivando 

grandes plantações nas suas terras na Irlanda; 5º) levar e divulgar na Europa o mito da cidade 

de Manoa, que os espanhóis chamavam El Dorado.  

 

Palavras-chave: Raleigh. Geopolítica Inglesa. Novo Mundo. 
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A COMPOSIÇÃO SIMBÓLICA E A REPRESENTAÇÃO DO ÍNDIO NA PRODUÇÃO 

CINEMATOGRÁFICA EL ABRAZO DE LA SERPIENTE 

Néstor Raúl González Gutiérrez 

gonzalez2n@gmail.com 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a composição simbólica e a 

imagem no índio na produção cinematográfica El abrazo de la serpiente. ressaltando a relação 

entre o espaço e o tempo da narrativa, uma vez que, a natureza como espaço circundante 

reflete a caracterização das personagens, assim como os contextos socio-culturais e político 

conflitantes, enunciando a tensão entre o conhecimento autóctone e a pressão da colonização 

espanhola acontecida na selva amazônica Colombiana. Obra dirigida por Ciro Guerra e 

indicada os prêmios Oscar como melhor filme estrangeiro. Por se tratar de uma pesquisa 

analítica e descritiva, foi necessário o estudo da obra desde uma perspectiva comunicativa que 

aproxima o espectador a um tempo histórico marcado pelos discursos disciplinadores da 

colonização espanhola. Para sua composição se fez necessário abordar temas relacionados 

com a poesia da natureza, a caracterização e composição de identidades a partir dos jogos 

simbólicos e ritualísticos e a representação cultural de personagens tais como os índios 

aborígenes e os colonizadores espanhóis, obtendo como resultados parciais a representação do 

índio a partir da visão eurocentrista que desvirtua as habilidades e conhecimentos locais em 

detrimento dos valores culturais e teológicos das tribos, enunciando-os como sujeitos não 

civilizados, não higienizados e com atitudes que ameaçam os padrões e comportamentos 

impostos pela ideologia normalizadora e colonizadora , assim como, mantenedores de 

segredos e conhecimentos pagãos que utilizam o conhecimento da natureza como regulador e 

harmonizador das energias entre a terra e o céu para nortear o caminho terrenal e espiritual de 

todos a partir da utilização de símbolos, signos e elementos naturais de cura, de revelação, de 

orientação e de misticismo, sendo visto como práticas que alteram as dinâmicas impostas pelo 

catolicismo e dinamizadas pelo colonizador e pela igreja católica. O texto ainda encontra-se 

em estado de consolidação, trazendo informações de cunho bibliográfico. 

Palavras-chave: 

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL E DA POÉTICA NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Josimeire Santos Da Mata 

josimeiredamatta@hotmail.com 

RESUMO: O presente trabalho tem como tema a importância da literatura infantil e da 

poética em sala de aula, cuja finalidade principal é socializar ideias que propiciem 

possibilidades na melhoria do aprendizado nos anos iniciais, mediante o auxílio da leitura e da 

estética poética, fortes aliadas no combate à “opressão” mantida por diversas classes sociais. 

Nesta perspectiva, construiu-se a questão que norteou este trabalho: qual o papel do professor, 

sujeito leitor e responsável pelo incentivo o hábito da leitura e, as contribuições da literatura 

infantil nos anos iniciais do Ensino Fundamental na formação de leitores? Sabendo da 

importância da leitura nessa fase, em especial, surgiu a ideia de versar sobre a literatura 

infantil, a leitura e a poética. Ressaltando também, que é preciso aproveitar o fascínio que a 

crianças têm pelos contos e pelas poesias infantis na formação de leitores. Vários autores 

acreditam que a literatura infantil contribui para a formação de leitores e afirmam que é 

necessário estimular a curiosidade e ser pensada a escolha dos livros paradidáticos e 

metodologias a serem trabalhadas nas séries iniciais. Neste contexto, o objetivo primordial 
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deste estudo é, pois, apresentar como deve ser inserida a literatura infantil em sala de aula e 

refletir as práticas de produção poética em textos prosaicos. Os livros paradidáticos, o espaço, 

o tempo, as personagens e outros elementos da literatura, nesse sentido, têm sido caminhos 

que levam a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e 

significativa. O professor deve ter cuidado para que esses momentos não venham se tornar 

monótono e sem interesse para as crianças. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se 

como recurso metodológico, a pesquisa bibliográfica, realizada a partir da análise de materiais 

já publicados. O texto final foi fundamentado nas ideias e concepções de autores como: 

Abramovich (1997), Coelho (2000), Frantz (2011), Freire (1997), Machado (2002) e Oliveira 

(2008). 

CANTOS, RECANTOS E ENCANTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Jane Lúcia Souza 

pedagogajanelucia@gmail.com 

RESUMO: Toda forma de expressar a arte é válida para processo de escolarização e 

formação do cidadão, nesse sentido este artigo visa trazer uma reflexão aos professores de 

educação infantil. Sobre como a poesia pode ser uma ferramenta rica e muito valiosa no 

desenvolvimento dos alunos. Qual terá como objetivo Central Desenvolver o prazer a leitura, 

as diferentes formas de expressões, corporais, emocionais e orais, a imaginação e a ludicidade 

e a criatividade.desenvolver a oralidade é uma das habilidades que se espera nos primeiros 

anos de escolaridade. Nas turmas de pré-escola, é possível fazer isso de diversas formas. 

Brincadeiras cantadas, músicas e cantigas de roda, ou faladas, como trava-línguas e parlendas, 

sempre são bem recebidas nessa idade. De forma lúdica, as crianças ampliam as 

possibilidades de comunicação e expressão e promovem o interesse pelos vários gêneros orais 

e escritos. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil prevê que os conteúdos 

ligados a essa área devem ser divididos em três blocos nas classes de 4 e 5 anos de idade: falar 

e escutar, práticas de leitura e práticas de escrita. Assim, num bom trabalho com esse tema a 

oralidade, a leitura e a escrita são apresentadas às crianças de forma integrada e 

complementar. Baseado nessa perspectiva este artigo visa causar uma reflexão aos professores 

de educação infantil sobre sua prática diante esta rica ferramenta pedagógica que é a poesia. 

Qual provocará os alunos a compreender suas emoções e como lidar com elas, ampliará o 

vocabulário e incentivará o hábito a leitura e escrita, Com este artigo, pretende-se mostrar a 

importância da poesia no âmbito escolar, pois a poesia nada mais é do que o retrato da nossa 

imaginação, da nossa autenticidade, beleza e emoção. Ela nos dá uma visão geral de que as 

crianças devem ser estimuladas desde pequenas para o seu fazer poético, que elas são capazes 

de transmitir todas as sensações sem pensar, e que, desde cedo, podem e devem ser 

consideradas poetas de verdade. 

Palavras- Chave:Educação Infantil, Emoções, criatividade 

O CENÁRIO PORTO-VELHENCE DA PRODUÇÃO POÉTICA 

Gustavo Queiroz da Cruz 

gustavoqcrz@hotmail.com 

RESUMO: Porto Velho é uma cidade rica em cultura e arte. A literatura também se faz 

presente nessa cidade, uma vez que é o cenário de diversas produções poéticas. Esta linda 

capital é o lar de grandes escritores o poétcas. Este trabalho tem o intuito de apresentar o 

lírico textual, o espaço onde se localizam e o posicionamento do escritor porto-velhence em 
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relação à literatura amazônica. Olhar - pensar do escritor sobre determinado feito em seus 

texto, seus diferenciais e referências para a escrita e autonomia literária. O escritor tem uma 

posição e uma visão crítica e fundamental em relação a valorização da cultura e literatura 

amazônica, e é de suma importância conhecer como eles imortalizam esses conhecimentos em 

seus livros. Este trabalho traz nomes da literatura porto-velhence e analisa poemas, crônicas e 

contos de tais autores identificando a poética, a literariedade e marcas do porto-velhes. O 

texto ressalta, ainda, a relevância de se trabalhar a literatura amazônica em sala de aula e de, 

também, abraça-lo como bem cultural, que de fato é. A revitalização dos estudos literários 

acaba se tornando uma necessidade, principalmente da literatura brasileira, demonstrada nas 

inúmeras tentativas para se encontrar novas vias de se refletir a cultura nacional. Nada melhor 

para dar inicio a isso do que trabalhar e estudar escritores locais, da cidade onde se reside. A 

discussão entre os valores universais e locais da literatura amazônica é a que mais se vê em 

debates, quando se discute a importância e o valor dessa produção literária. Com o intuito de 

trazer essa discussão para sala, serão abordado assuntos de interesse comum com 

problemáticas a serem resolvidas acerca da literatura amazônica e seus literatos. Não se trata 

apenas de estudar obras amazônicas e abrir mão das consideradas obras da literatura 

universal, trata-se de dar uma atenção maior para 4 aquilo que é produzido na região para 

conhecermos a nossa própria cultura. 

Palavras-chave: 

O ESTUDO DA CANÇÃO “DOMINGO NO PARQUE” SOB A PERSPECTIVA DA 

SEMIÓTICA DE PEIRCE 

Sônia Dos Santos 

sonia.santos@unir.br 

RESUMO: A partir da canção “Domingo no Parque” este trabalho pretende demonstrar a 

semiótica de Charles Sanders Peirce. Para ele, a semiose tende para um objeto de maneira 

evolutiva e incluem signo, objeto e interpretante. O signo para Peirce é dinâmico, fato que 

encontramos na letra da canção composta por Gilberto Gil, com a qual ganhou o segundo 

lugar no III Festival de Música Popular da TV Record em 1967. Os sons musicais lhe 

conferem mais dinâmica ainda. A narrrativa é curta, porém com bastantes signos, que são 

manifestações do objeto. Informações básicas são acrescentadas, como a apresentações das 

personagens (o que elas fazem na vida). Primeiridade. Veremos a relação e os conflitos entre 

eles. Fatos acarretarão ação, reação, causa e efeito. Securidade. E o que de fato teria 

acontecido com as personagens, ficará a cargo de cada interpretante, terceiro elemento dessa 

tríade. Para chegarmos à interpretação final, o texto nos fornece pistas, chamadas de índice 

por Peirce. Palavras são repetidas e não são por acaso (O rei da brincadeira / O rei da 

confusão). São invertidas insinuando movimentação ao texto (O sorvete e a rosa/ A rosa e o 

sorvete). São usadas propositalmente como sinônimos (jogo de capoeira ao invés de luta de 

capoeira). As personagens possuem a mesma letra inicial (José, João e Juliana). A rosa, ora 

representa romantismo, ora discórdia (A rosa e o sorvete na mão / O espinho da rosa feriu Zé) 

Elementos que nos remetem à cor vermelha são mencionados (sorvete de morango, rosa). E 

muito da letra dessa canção engloba a teoria peirciana voltada à semiologia. Cada detalhe 

possui informações a mais. Devemos nos atentar, pois elas podem passar despercebidas. Após 

relacionar a teoria peirciana à prática através da análise da canção citada acima, entende-se 

que os trabalhos de semiótica da linguagem realizados por Peirce são de suma importância 

para que o leitor (interpretante) consiga fazer, corretamente, o uso de inferências.  

Palavras-chave: Semiose. Canção. Leitura. 
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PARA ALÉM DO TEXTO: os elementos de pontuação como recurso paralinguístico nas 

obras "O quieto animal da esquina" e "Ensaio sobre a cegueira" 

Rosimara da Silva Oliveira Ramos 

mara_rosimara@hotmail.com 

RESUMO: Propomos, neste trabalho, realizar uma análise das obras “O quieto animal da 

esquina”, do escritor gaúcho João Gilberto Noll e “Ensaio sobre a cegueira” de José 

Saramago, no intuito de apontar de que forma as pontuações são utilizadas pelos autores e 

qual sua significação no contexto das obras. Claro, poderíamos ter como corpus de estudo 

diversas outras obras, mas dentro desta gama de possibilidade, elegemos estas duas acima 

citadas. Tentamos, ainda, explicar os efeitos causados no sentido do texto quando o autor opta 

por utilizar tais pontuações como recurso linguístico. Para a compreensão do que é pontuação 

recorremos ao gramático Bechara que conceitua tais elementos e define gramaticalmente 

quais suas funções dentro do discurso. Logo, para entendermos a importância deles no texto 

literário fomos às teorias de Bakhtin, Adorno, Jakobson dentre outros. Sabemos que os 

elementos de pontuação, desde o seu uso mais simples ao mais complexo, tem posto em 

dúvida e, até mesmo em equivocação, muitos dos sistematizadores da fala. Ainda que possa 

variar a língua na qual a comunicação é efetivada, a pontuação apresenta um caráter 

expandido às diversas culturas quanto ao seu uso padrão e finalidade. Assim como a escrita 

alfabética os sinais de pontuação também surgiu da necessidade de se registrar a fala 

fidegninando-se àquilo que o interlocutor transmite por meio dela. Desta maneira, têm grande 

importância no âmbito da comunicação e são passíveis de estudos desde a época de sua 

origem até os dias atuais. No campo literário, embora ainda continue com a função de indicar 

as ocorrências da fala, a pontuação, com seus diversos elementos gráficos, poderá sofrer 

variações de sentido, pois nas malhas do criador literário está servilmente a seu propósito. 

Propósito este que teremos que deslindar com nossos trabalhos de investigação. Pecamos, por 

exemplo, ao percebermos os elementos de pontuação esgotados em seu rasos sentidos. Na 

literatura, principalmente, sua presença está incorporada ao sentido linguístico do próprio 

texto, ou seja, sua presença poderá sugerir sentidos que a linguagem por si só não suficientes 

para explicitar. Concluímos, a partir da análise das obras em questão que a pontuação pode 

servir de auxílio ou simplesmente ser a opção do autor para produzir determinado efeitos de 

sentido aos enunciados e à obra em geral. No caso destes romances, podemos inferir que 

representam, os sentimentos ou a falta destes às personagens da narrativa, além de elipsar o 

discurso e deixar que o leitor tire suas conclusões ou encontre respostas que não são dadas por 

escrito. 

Palavras-chave: 

TELENOVELAS: imagens, movimentos e signos não verbais, quais as intenções? 

José Flávio da Paz 

jfp1971@gmail.com 

RESUMO: O que há por trás das telenovelas exibidas no Brasil na atualidade? Quais suas 

verdadeiras intenções, motivações e sentimentos provocam nos seus telespectadores/leitores? 

Será que, de fato, a televisão transforma, desfaz e cria hábitos, quais? Seriam positivos ou 

negativos pessoal e socialmente? Até que ponto esta máxima é verdadeiramente? Identificam-

se as ideias televisas por mostrar a realidade ou seria pelo seu poder ficcional? Estas e outras 

indagações serão norteadores desta proposta de comunicação oral. O objetivo, portanto, é 

refletir sobre as reais ideologias políticas das telenovelas ora transmitidas pela Rede Globo, 
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SBT e Record, canais abertos e de maiores audiências, respectivamente, além de discutir 

acerca da comunicação não-verbal e o sentido da palavra na televisão, uma vez que ela fala 

não apenas no plano consciente, mas consegue chegar a outras profundezas da mente humana. 

Logo, há muito mais que se possa imaginar nas verdadeiras intenções e todo sistema de 

significação, algo meio que se encontra escondido dos cidadãos comuns da nossa sociedade e 

que atua direta e lentamente no seu inconsciente. A discussão/tema será subsidiada pelas 

premissas de Décio Pignatari - um dos fundadores, juntamente com os irmãos Haroldo de 

Campos e Augusto de Campos, do movimento Poesia Concreta no Brasil, em 1952; na obra 

Signagem da televisão, publicado em 1984 e versará também sobre a semiótica da televisão, 

os papeis do emissor e do receptor na produção de sentidos, videossincrasias, discurso tele-

absurdo, videolência, educação, poder, cultura televisiva entre muitos outros. O trabalho é 

resultado de análise comparativa e constrativa, sob a perspectiva da teoria da pesquisa 

qualitativa e o método fenomenológico, considerando o modelo empírico-compreensivo. 

Espera-se que os resultados apresentados possam conduzir ao amadurecimento pessoal, 

intelectual e contribua significativamente no seu processo de reprodução social, considerando 

que o público alvo sejam profissionais e acadêmicos das mais diversas áreas do conhecimento 

humana.  

Palavras-chave: Telenovelas. Semiótica da TV. Poesia Concreta. 
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