
 

 

  



 

 

Unificações e Locais 
 

GRUPOS DE TRABALHOS SALAS DATA 

GT 02 / GT 07   CCJ* – SALA 01 (04/09) – terça 
GT 11 CE* - SALA 308 (04/09) – terça 

GT 21 / GT 29 / GT 32 CCJ* – SALA 02 (04/09) – terça  

GT 3 / GT 5 / GT 15 CCJ* – SALA 03 (04/09) – terça  
GT 4 / GT 16 CCJ* – SALA 04 (04/09) – terça  

GT 20 CCJ* – SALA 05 (04/09) – terça  
GT 18  CE* - SALA 315 (04/09) – terça 

GT 12 / GT 26 CCJ* – SALA 06 (04/09) – terça  

GT 6 / GT 17 / GT 22 CCJ* – SALA 07 (04/09) – terça  
GT 10 / GT 24 CCJ* – SALA 08 (04/09) – terça  

GT 1 / GT 9 CCJ* – SALA 09 (04/09) – terça  
GT 13 CCJ* – SALA 10 (04/09) – terça  

GT 8 CCJ* = SALA MULTIMIDIA 
AUDITÓRIO DA REITORIA  

(04/09) e (05/09) – 
terça e quarta 

GT 25 AUDITÓRIO DO CE* – CE  (04/09) – terça  
GT 27 AUDITÓRIO DO CE* – CE (05/09) – terça  

PÔSTERES  AUDITÓRIO DA REITORIA  (05/09) – quarta 
 

*CCJ – CENTRO DE CIÊNCIAS JURIDICAS 

* CE – CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 

 

HORÁRIO DOS GTs 

13h30 às 17h30 
 

 

 



 

 

 

GT 1 - A SACRALIZAÇÃO DA CARNE: A LITURGIA DO 

SEXO NA LITERATURA ERÓTICA/PORNOGRÁFICA 

CCJ* – SALA 09 
 

Coordenadores: Dr. Hermano de França Rodrigues (UFPB) 

Dra. Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

 

Resumo: Se o sexo conduz o mundo, segundo ColetteChiland (1999), então, há algo nele 

que pertence à dimensão do sagrado, haja vista a necessidade humana de ritualizar os 

prazeres da carne, quiçá com a pretensão de torná-los suportáveis. No encontro de corpos, 

é a morte que dirige o espetáculo, transformando vítimas em algozes e carrascos em 

mártires. Nosso Gt acolhe pesquisas, concluídas ou em andamento, que se voltem para a 

natureza hierática do sexo, em sua perambulação pela literatura erótica/pornográfica. 

 

Resumos Aprovados: 

 

O SEXO E A GUERRA NA ENTROPIA HISTÓRICO-

PORNOGRAFOLÓGICA DA CIVILIZAÇÃO EM BOLERO, DE MILO 

MANARA 

Autor: Eider Madeiros 

Coautor: Hermano de França Rodrigues 

Resumo: Em celebração à virada do milênio, Milo Manara (1945-) propõe em Bolero (1999) 

uma retomada dos últimos cinco mil anos de história, ilustrando corpos em percurso através 

do sexo e da violência, em uma extensa tira de quadrinhos. A partir das reflexões freudianas 

sobre a guerra e a morte e a transitoriedade humana regida pela dinâmica volátil dos prazeres, 

da libido e das pulsões, propomos analisar recortes pornográficos desta obra como análogos 

de uma visão irracionalista regida por contradições destrutivo-criativas típicas das categorias 

psicanalíticas e pela própria noção de entropia dos sistemas orgânicos, tensionadas por uma 

pornologia que tanto visa sustentar os ordenamentos simbólicos como ainda abriga 

refratariamente as suas próprias perversões transgressoras. 

Palavras-chave: Psicanálise; História em quadrinhos; Pornografologia; Teleologia; Milo 

Manara. 

 

A SACRALIDADE PORNOGRAFICA: CONFISSÕES DE UM 

DOMINGO DE PÁSCOA 

 



 

 

Autor: Thiago Guilherme Calixto  

Orientador: Hermano de França Rodrigues 

Resumo: A criação de um padrão sexual moral põe à margem o indivíduo que não se satisfaz 

com os modelos socialmente aceitáveis, tendo em vista que a rigidez moral quando 

internalizada, passa a considerar, uma separação entre o que seria o “sexo normal” das 

consideradas “práticas anormais”. O sujeito passa a criar soluções periféricas para burlar essas 

proibições com o objetivo de alcançar a sua satisfação, mesmo que parcial. Assim, o consumo 

do conteúdo pornográfico pode ser considerado como uma descarga desse desejo outrora 

reprimido. A fim de discutir essa temática, debruçando-se sobre narrativas pornograficas, a 

analisando sua construção enquanto produto social e suas reverberações, a partir das múltiplos 

aspectos da sexualidades contemporâneas, propomos fazer uma interlocução entre os estudos 

psicanalíticos pós-freudianos e a produção pornográfica. Desse modo, foi realizado um enlace 

teórico entre a obra “O que é pornografia” de MORAES (1985) e os estudos lacanianos 

propostos por NASIO (2007) condensados na obra intitulada por “A fantasia: O prazer de ler 

Lacan”. Para a análise foi selecionado o conto intitulado por “Domingo de Páscoa” retirado 

do sítio Pintolândia gay, de autoria anônima. A partir dos achados desta pesquisa podemos 

compreender que a pornografia mesmo estando exposta numa prateleira para o consumo, não 

pode ser considerada um produto comum. Pois, o conteúdo pornografico ao ser consumido 

opera de modo particular em cada indivíduo, de maneira que evoca suas fantasias mais 

arcaicas. Desse modo, a pornografia mesmo sendo considerada apenas como uma fonte de 

excitação sexual para seu consumidor, extrapola esse aspecto de maneira a reverberar, muitas 

vezes, sob a subjetividade do indivíduo, operando a partir das suas fantasias.  

Palavras-chave: Pornográfia; Desejo; Fantasia. 

 

A MÚSICA E O SAGRADO FEMININO 

 
Autora: Cynthia Marilia da Costa Rodrigues 

Resumo: A música desde muito tem poder influenciador ímpar nos ambientes, possui poder 

expressivo de canalização de informações, propagando sensações, experiências, lembranças, 

abrindo à reflexão, desta forma, observamos a música em seus diferentes aspectos como um 

instrumento de grande poder, se reage com a música assim como se reage à sensações 

gustativas, táteis, odoríferas. Pode-se dizer que o indivíduo se relaciona com a música 

intrinsecamente interligado ao estado de humor conferido ao momento. A sonoridade por si 

mesma é capacitadora, terapêutica, envolvente e desde muito nossos ancestrais e outros povos 

antigos a utilizavam como expressão, preparação para guerra e intimidação do inimigo, 

sabemos que em algumas tribos indígenas presentes no Brasil é uma atividades culturais mais 

conhecidas e agraciadas, com poder de gerar socialização, envolvimento, conhecimento e 

manter viva a enorme bagagem cultural desses povos aos seus filhos e aos visitantes que os 

contempla, num entanto, os povos indígenas hoje não resumem sua música exclusivamente ao 

que está expressado na cultura de seu povo, atualmente, vemos um movimento crescente de 

cantoras indígenas ainda não notados pela grande mídia em alguns pontos, mas que possuem 



 

 

seu poder expressivo propagado em movimentos ativistas, é o caso da cantora Katú, seu 

primeiro single “Aguyjevete” fala sobre a união e força dos povos indígenas e negros, 

conhecida por seu trabalho ativista a cantora fundou o Movimento VI, um movimento de 

resistência e luta pela visibilidade do povo indígena. Vimos também a música e a dança como 

parceiras quase inseparáveis da expressão e espontaneidade, danças riquíssimas e conhecidas 

como a dança do ventre transmitem o senso de feminilidade, arte, sensualidade, poder e 

desenvoltura femininas desde muitos séculos, sua origem é controversa, num entanto, diz-se 

que surgiu no antigo Egito e neste era realizada pelas mulheres em rituais sagrados em 

reverência às deusas, seus movimentos ondulatórios, movimentos de quadril celebravam a 

fertilidade e a vida. 

Palavras–chave: Música; Feminilidade; Cultura; Arte; Sagrado feminino. 

 

 

METALINGUAGEM: CORPORIFICAÇÃO DO GOZO PELA 

PALAVRA 

Autora: Maria Genecleide Dias de Souza 

Orientador: Hermano de França Rodrigues  

Resumo: O presente artigo propõe a leitura analítica do conto “Flor de cerrado” da escritora 

Maria Amélia Mello.  A partir dos pressupostos da teoria psicanalítica será discutido como o 

erótico vai se constituindo através da metalinguagem. As reverberações do gozo ganha 

roteiros nos corpos cênicos dos personagens inomináveis. “E avançava a avenida do meu 

corpo, acelerando entre um vão e outro.” As palavras se revestem de sentidos pulsionais, 

construindo a tessitura desse conto erótico.  Dessa forma associa-se a essa leitura a própria 

interface do erotismo como imagem, signo e palavra. 

Palavras-chave: Metalinguagem; Erotismo; Psicanálise. 

 

 

DELITOS DO DESEJO: DAS PUNIÇÕES À EVA ÀS INFRAÇÃO DE 

LILITH 

Autora: Wanessa de Góis Moreira 

Orientador: Hermano de França Rodrigues 

Resumo: A mitologia judaico-cristã reverbera a subalternização feminina em simbólos e 

discursos que tentam sustentar o patriarcado como sistema hegemônico. No entanto, algumas 

mulheres rompem com os paradigmas dominantes, porém, estas ainda são colocadas num 

entre-lugar social. Eis o caso de Lilith e Eva, personagens do livro Caim, escrito por José 

Saramago (2010). Ambas desprendem-se da imagem cristianizada de mulher, e, por isso, são 

rechaçadas por utilizar o seu corpo erotizado como forma de vivenciar sua sexualidade, de 

maneira mais explícita. Dessa forma, numa conexão entre a Bíblia, a Literatura e a teoria 



 

 

sócio histórica de Bataille (1987), pretendemos analisar as múltiplas facetas da sexualidade 

erótica feminina, no cenário subjetivo da obra, no intento de demonstrar que a autonomia 

sexual da mulher, amiúde, sofre represálias ao contestar e confrontar a inoperante supremacia 

masculina.  

Palavras-chaves: Lilith; Eva; Erotismo.  

 

 

A PRECIPITAÇÃO DE EVA: O CANIBALISMO FANTÁSTICO EM 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

Autor: Matheus Pereira de Freitas 

Orientador: Hermano de França Rodrigues 

Resumo: A psicanálise nos permite investigar as formações do inconsciente, quando estas 

inundam as frestas do discurso, revelando desejos, anseios, lembranças e pulsões reprimidas. 

Nesse cenário, a tessitura literária emerge como campo privilegiado das moções psíquicas, 

que encontram, na palavra, o elemento capaz de vivificar os sentidos. Assim, propomo-nos 

examinar o conto Eva está dentro do seu gato, escrito por Gabriel García Márquez. Eva 

pretende adentrar em seu gato, percorrer as vísceras do felino, em busca de algo, sem nome, 

desprovido de forma, todavia suscetível de apaziguar sua fome de vida. Na esteira dos estudos 

psicanalíticos, almejamos identificar as coordenadas dessa travessia, de modo a compreender 

as inquietudes da protagonista, decifrando os códigos (internos e externos) que cercam seus 

desejos, projeções e mecanismos identificatórios. Para tanto, recorreremos aos estudos de 

Sigmund Freud (1920), Jacques Lacan (1985) e Elisabeth Roudinesco (2003). 

Palavras–chave: Psicanálise; Literatura; Feminino. 

 

GT 2 - NACIONALISMO E FEMINILIDADE NAS 

LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CCJ* – SALA 01 

  

Coordenadores: Ms. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos (UFPB) 

Ms. Sayonara Souza da Costa (UFPB) 

 

 Resumo: A problemática da formação da nação e a sua relação com o feminino corresponde 

a temática relevante nas construções narrativas e poéticas das literaturas africanas de língua 

portuguesa. A ciência da marginalização e opressão do feminino permite a compreensão da 

formação dos espaços africanos, aqui compreendidos como nações pós-independência, a 



 

 

partir de um viés marcado na unidade do coletivo social. Assim, o propósito do GT é dialogar 

com pesquisas que centrem discussões nas temáticas aqui anunciadas. Pressupostos teórico-

metodológicos como os abordados por Anderson (2008), Appiah (2007), Bhabha (2013), Hall 

(2006) e demais que adotam nos seus discursos a perspectiva pós-colonial são compreendidos 

como diretrizes relevantes para as análises dos temas. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

O MEDO E A BUSCA PELA LIBERDADE: ANÁLISE DO CONTO “OS 

OLHOS DOS MORTOS”, DE MIA COUTO 

 

Autora: Sayonara Souza da Costa 
 

Resumo: O livro O fio das missangas (2009), do escritor moçambicano Mia Couto, é uma 

coletânea de contos conhecida por retratar elementos do universo feminino. Os textos são 

permeados por narrativas que trazem questões acerca da mulher e do seu espaço dentro do 

cerne social. Assim, este escrito versa em analisar o conto “Os olhos dos mortos” por meio do 

evento da gravidez e do desgaste emocional pela imposição do terror causado por seu marido. 

Esta narrativa torna-se uma espécie de metáfora para os problemas enfrentados por nações 

colonizadas, neste caso, colônia de Portugal e, portanto, os reflexos do período pós-colonial 

vivenciados. Desta maneira, nossa metodologia é pautada em pesquisa bibliográfica e, para 

isto, faremos a utilização dos postulados desenvolvidos por Fernanda Cavacas (2010), Rita 

Chaves (2005), Jane Tutikan (2006), Ana Mafalda Leite (2010), Hall (2003), entre outros. 

Palavras-chave: Conto; Feminino; Pós-Colonial. 

 

 

A DESFRAGMENTAÇÃO DO FEMININO NAS HISTÓRIAS 

FUNDANTES NA OBRA VENTOS DO APOCALIPSE: “MATA QUE 

AMANHÃ FAREMOS OUTRO”. 

 

Autora: Amanda Gomes dos Santos 

Coautoras: Luiza Helena Costa  

Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos 

 

Resumo: O propósito da presente pesquisa consiste em analisar a desfragmentação do 

feminino na obra Ventos do Apocalipse (2010), de Paulina Chiziane. Nesta narrativa, onde 

três personagens nos são apresentadas, a autora percorre os caminhos da desconstrução do 

feminino, evidenciando os aspectos culturais que legitimam a subjugação e apagamento 

identitário que nos servirão de embasamento para tecermos nossas considerações. No tocante 



 

 

a fundamentação teórica, utilizaremos as contribuições de Appiah (1992), Hall (2006), Spivak 

(2014), Silva (2006) e (2014) e outras. 

Palavras-Chave: Literatura; Cultura; Feminino; Desfragmentação; Ventos do Apocalipse. 

 

 

NAÇÃO E NACIONALISMO: A INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO 

NEGRITUDE NA POÉTICA DA INSURREIÇÃO DE NOEMIA DE 

SOUSA 

Autora: Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos  

Coautora: Amanda Gomes dos Santos 

Orientador: Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos 

 

Resumo: O propósito desta pesquisa consiste em analisar os poemas Se quiseres me 

conhecer, Abri a porta, Companheiros e Sangue Negro da moçambicana, Noemia de Sousa. 

Adotamos como eixo central de discussão os ideais do Movimento Negritude contidos e como 

este substrato filosófico repercutiu sobre sua a poesia, bem como a sua influência direta na 

constituição do nacionalismo em Moçambique, dando maior robustez a Luta pela Libertação 

que se anunciava. Para tanto, utilizamos como aporte os estudos teóricos de Balakrishnan 

(2000), Fry (2001), Appiah (1997), entre outros. 

Palavras-chave: Noemia de Sousa; Negritude; Nacionalismo. 

 

 

A PRESENÇA AFRICANA EM ALDA LARA 

 

Autora: Analice de Lima Aquino 

Coautora: Raissa Ferreira da Silva 

Orientador: Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos 

 

Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar uma reflexão acerca do artesanato 

poético de Alda Lara. O objetivo dessa análise qualitativa é cogitar sobre alguns traços de sua 

obra, como o sujeito poético feminino, a lembrança da infância e principalmente o amor à 

pátria. Tratando de uma pesquisa bibliográfica, o corpus deste trabalho é o poema “Presença 

Africana” (1953). Como embasamento teórico foram utilizados Carla Ferreira (2008), Érica 

Pereira (2009), Maria Eliane Pontes (2010), dentre outros estudiosos. Os resultados obtidos 

evidenciam que a Mãe-África é uma das temáticas essenciais de sua poesia. Lara dedicou-se a 

sua vida pela sua terra, exercendo uma atitude de amor ao próximo. 

Palavras-chave: Poesia angolana; Alda Lara; Mãe-África; Nacionalismo. 

 

 

SUBJETIVIDADE E FEMINILIDADE EM CONTOS DE MIA COUTO 



 

 

 

Autor: Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos 

 

Resumo: A escritura do moçambicano Mia Couto é repleta do exercício de subjetividade, 

momento este que exercita os anseios femininos em prol de visibilidade e espaço numa 

sociedade marcada pela exclusão. Desse modo, amparando esteio nos estudos culturais e de 

gênero, propomos analisar como os elementos da subjetividade edifica a feminilidade de 

personagens em contos de Mia Couto. Bhabha (2013) e Hall (2006), além de estudiosos da 

perspectiva feminista ancorarão as nossas abordagens. 

Palavras-chave: Subjetividade; Feminino; Mia Couto. 

 

GT 3 – ESOTERISMO E RELIGIÃO 

CCJ* – SALA 03 
 

Coordenadores: Ms. Otávio Santana Vieira (UFPB) 

Ms. José Carlos de Abreu Amorim (UFPB) 

 Resumo: O esoterismo é um campo que abrange ideias filosóficas (herméticas, 

neoplatônicas, etc.) e mágicas, formas simbólicas, correntes históricas (Rosacruz, Maçonaria, 

Teosofia, etc.) e movimentos espirituais (New age, NMRs), podendo ser definido como um 

conhecimento rejeitado pela racionalidade moderna e determinadas tendências religiosas. 

Entretanto, a permanência de seus componentes nas sociedades atuais revela sua importância 

ou tensão em suas múltiplas representações simbólicas. Este GT propõe-se de maneira 

interdisciplinar a problematizar o campo esotérico e sua relação com a ciência e religião, e sua 

dinâmica de hegemonização e rejeição. Metodologicamente objetiva analisar e discutir em 

termos históricos, filosóficos, sociais e culturais, assim como problematizar métodos e teorias 

existentes. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO SOBRE ESOTERISMO NO 

PPGCR/UFPB ENTRE 2009 E 2017 

 

Autor: Otávio Santana Vieira 

 

Resumo: De 2009 a 2017 foram produzidas no Programa de Pós-Graduação em Ciências das 

Religiões da UFPB quatro dissertações de mestrado com o tema do esoterismo. Tomamos 



 

 

como critério para estabelecer a seleção das dissertações segundo a conformidade com o tema 

envolvendo o esotérico, a definição acadêmica e o referencial teórico da História do 

Esoterismo Ocidental. Estas dissertações possuíam como tema o Hermetismo, o 

Rosacrucianismo e a Teosofia de Jacob Boehme. Percebe-se uma linearidade em todas as 

produções em termos de método e alinhamento teórico. Todas as dissertações seguem um 

critério histórico-crítico, a teoria do imaginário como enquanto método central e a linha 

religião, cultura e sistemas simbólicos como enquadramento teórico dentro do programa. 

 

Palavras-chave: Ciências das Religiões; Esoterismo; Sistemas Simbólicos; Imaginário 

 

 

CULTURA E ESOTERISMO: INVESTIGANDO O 

DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL DE “OCULTURA” 

Autor: Emmanuel Ramalho 

Resumo: Ocultura é um conceito do sociólogo Christopher Partridge e refere-se ao processo 

social e ambiente cultural no qual significados relacionados tipicamente ao que é 

popularmente identificado como esoterismo, ocultismo, magia, entre outras categorias têm 

adentrado a cultura popular por meio de filmes, livros, músicas e outras formas de arte e 

mídia e, consequentemente, influenciado e modificado não só o campo do esoterismo 

ocidental, mas o próprio cenário religioso do ocidente. Tal conceito tem sido cada vez mais 

usado para entender as interfaces entre esoterismo e cultura popular, contudo, ainda é pouco 

conhecido na academia brasileira. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar o conceito de 

ocultura e analisar seu desenvolvimento conceitual ao identificar suas raízes teóricas e seus 

desdobramentos a partir das contribuições e críticas de outros acadêmicos. 

 

 

O ESOTERISMO EM ECKANKAR: ETNOGRAFIA SOBRE OS 

‘VIAJANTES DA ALMA’ 

 

Autora: Adriane Luísa Rodolpho 

 

Resumo: Segundo Antoine Faivre, a partir do fim do século XVI, no Ocidente latino, 

observa-se um movimento de reunir um conjunto de ideias formando um campo de saberes 

separado da égide da Igreja. Neste sentido, conhecimentos exteriores ao teológico começam a 

se delinear graças ao esforço dos humanistas que profissionalizam algumas ciências esotéricas 

(hermetismo, kabala). O Iluminismo e o período Romântico vão conformar estes temas como 

o panorama do esoterismo ocidental. O século XX traz o fenômeno da visibilidade crescente 

dos movimentos de Nova Era, reatualizando a questão do esoterismo na contemporaneidade. 

Neste sentido, o trabalho aqui apresentado retoma a etnografia realizada em Paris (EHESS, 

2002) junto ao Grupo Eckankar como um exemplo da atualização da teosofia de Helena 

Blavatski, bem como do antigo escritor de ficção científica e fundador do grupo Eckankar 

Paul Twichel, em 1965 nos Estados Unidos. 



 

 

 

 

COMUNHÃO ARTÍSTICA: O ESOTERISMO AFLORADO EM LIMA 

DE FREITAS 

 

Autor: José Carlos de Abreu Amorim 

 

Resumo: Um tripé simbólico se estabelece na dispersão de saberes e conhecimento, a saber: a 

religião, a ciência e a arte. Esta última está tão unida as estruturas mentais que seus conceitos 

alicerçam e por vezes refletem as punções ali presentes, como imaginação e imaginário, que 

são termos recorrentes neste meio. O esoterismo não foge a estas expressões, seja como 

conhecimento à margem das ideias acima (ciência, religião e arte). Ele se insere nas mesmas, 

permitindo em determinados momentos uma valoração de suas noções ou correntes. Neste 

trabalho dirigimos nosso olhar para a produção artística do pintor português Lima de Freitas 

(1927-1998), em especial para a recorrência de elementos esotéricos em sua obra. Lima de 

Freitas volta-se para temas que orbitam entorno dos mitos lusófonos, detentores de uma ampla 

carga imagética e arquetípica, nas suas pinturas e esboços podemos vislumbrar temas 

alquímicos, templários, maçônicos, rosacruzes, teosóficos, cabalísticos dentre outros. Visando 

viabilizar a analise nos deteremos nas seguintes obras: Estudo para o “Anjo Andrógino”, 

1971; “O Anjo Andrógino”, 1971; “O Ancião dos Dias”, 1974-1981; “A Pedra Filosofal”, 

1987; “Os guardiães do Graal”, 1982-1985; “O milagre das rosas”, 1987; “Estudo para Dom 

Sebastião”, 1987, e; “O encoberto”, 1987. Utilizaremos como ferramentas metodológicas, o 

estruturalismo figurativo durandiano e a iconologia na perspectiva panoskyana. 

 

 

GT 4 - CONSTRUINDO UM ESPAÇO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO PARA A PROMOÇÃO DO RESPEITO À 

DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA 

 CCJ* – SALA 04 

 

Coordenadores: Ms. Mirinalda Alves Rodrigues dos Santos (UFPB) 

Ms. Thalisson Pinto Trindade de Lacerda (UFPB) 

 

 Resumo: No cenário social atual, as discussões acerca da diversidade cultural religiosa 

ganharam cada vez mais visibilidade no campo educacional. Compreendendo que a escola, 

enquanto instituição precisa dialogar com a temática de diversidade cultural religiosa 

considerando-a importante para desconstruirmos preconceitos que ao longo do tempo vem 

sendo estabelecidos. Nesse sentido, o objetivo deste GT é: abrir discussões que contribuam 

com a promoção do diálogo inter-religioso nas práticas pedagógicas em uma perspectiva 

crítica para o respeito da diversidade cultural, especialmente na sala de aula de Ensino 



 

 

Religioso, na qual oportuniza a reflexão das diferentes religiões e práticas espirituais, 

respeitando o “outro” e considerando a importância de cada espiritualidade, conforme sua 

cultura e suas crenças. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

O ENSINO RELIGIOSO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Autor: Leonardo Luiz da Silva 

 

Resumo: O trabalho aqui apresentado tem como objetivo propor reflexões sobre o Ensino 

Religioso atentando para as contribuições que este tem trazido à Educação Brasileira, 

analisando sua repercussão no contexto social. O interesse pelo tema se deu por buscar 

entender melhor a relevância do Ensino Religioso na Educação. Por ter atuado também cerca 

de duas décadas ininterruptas na área religiosa pude acompanhar o trabalho de homens e 

mulheres que conseguiram educar e formar cidadãos conscientes com a contribuição do 

ensino religioso, muitos deles não possuíam a formação de professores, no entanto eram 

excelentes educadores. A pesquisa é de abordagem qualitativa e trata da qualidade do Ensino 

Religioso proposto por igrejas, conventos e seminários de origem católica e protestante e suas 

contribuições direta e/ou indireta à Educação Brasileira. Para esta pesquisa recorremos aos 

seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica a partir dos autores Franco 

Cambi (1999) com História da Pedagogia; Claudia Regina Benedetti; Hélcio de Paula 

Lanzoni e Viviane da Costa Lopes (2013) com Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da 

Educação; Antonio Gilberto (2014) com Manual da Escola Dominical; Marcos Tuler (2010) 

com Manual do Professor de Escola Dominical Didática Aplicada à realidade do Ensino 

cristão e Maria Judith Sucupira da Costa Lins (2004) com o artigo Direito ao Ensino 

Religioso. Durante esta pesquisa foi discutida e questionada a importância do papel do Ensino 

Religioso na Educação. Pude perceber durante a pesquisa que o conhecimento sobre o assunto 

ainda é algo muito distante da nossa realidade, pois quando se trata de religião no Brasil 

parece estarmos transitando por caminhos perigosos e desnecessários.  

Palavras- chave: Ensino Religioso; Pedagogia; Escola. 

 

 

COMO ELAS SABEM? CORPO, APRENDIZAGEM, EDUCAÇÃO E 

RELIGIÃO NA INFÂNCIA 

 

Autora: Karla Jeniffer Rodrigues de Mendonça 

 



 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir o religioso como ação educacional direcionado a 

criança no espaço da escola pública, procurando traçar uma análise de como a criança 

compartilha seus conhecimentos religiosos e como percebe a religiosidade no contexto 

escolar. Reflito o que media estas percepções, como entendem a diversidade e como o corpo é 

agente ativo e informado socialmente. A observação participante buscou entender com as 

crianças suas compreensões. Por fim, em relação a religiosidade que até então as crianças 

compreendem e (re) conhecem nos contextos educacionais que participam brota entre 

empatias e estranhamentos através/com/a partir do corpo nas relações intra e intergeracionais. 

Palavras-chaves: Criança; Religiosidade; Corpo; Educação. 

 

 

A EDUCAÇÃO E SEUS DEBATES ATUAIS: O QUE QUEREMOS NO 

ENSINO RELIGIOSO? 

 

Autora: Mirinalda Alves Rodrigues dos Santos 

 

Resumo: No contexto atual que estamos inseridos discutir e promover a reflexão acerca de 

questões de diversidade cultural religiosa se faz necessária ao combate de preconceitos e 

discriminações dentro do âmbito escolar no que se refere às religiões, inclusive as 

consideradas religiões “minoritárias”, ou seja, as que não são cristãs. É nessa perspectiva, que 

esse artigo tem como objetivo refletir e perceber Ensino Religioso como componente 

curricular que possa contribuir para o combate a intolerância religiosa nas escolas, bem como 

promover nos educandos o respeito, a valorização, o reconhecimento de si e com o outro e a 

cultura de paz. Metodologicamente esse estudo é bibliográfico com delineamento explicativo 

de concepções que fazem refletir sobre as questões da importância do diálogo inter-religioso 

nas propostas pedagógicas para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. 

Concluímos, portanto, que é de responsabilidade do Ensino Religioso enquanto componente 

curricular reconhecido atualmente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na área das 

Ciências Humanas, superar cada vez mais as lacunas enfrentadas nas escolas em uma 

perspectiva não confessional e não prosélita, em que suas práticas metodológicas e 

pedagógicas possam incluir temas emergentes que precisam ser debatidas de acordo com as 

mudanças e diversidades religiosas que encontramos no contexto escolar.  

Palavras-chave: Diversidade cultural; Religião; Educação. 

 

 

LUGARES TURÍSTICOS SAGRADOS E LIDERANÇAS RELIGIOSAS 

NA SALA DE AULA: (RE)DESCOBRINDO À DIVERSIDADE 

RELIGIOSA 

 

Autor: Thalisson Pinto Trindade de Lacerda 



 

 

 

Resumo: Esta pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professor Antônio Campos, 

localizada em Mãe Luiza, no município do Natal, nas turmas do 1º ano 5º ano, no ano de 

2018, tem o objetivo de propor sugestões de conteúdos e de como aplicados nas aulas de 

Ensino Religioso. Destaca-se a parte artística dos lugares turísticos e sagrados das religiões 

pouco conhecida no contexto dos alunos: mesquitas, terreiros, igrejas e sinagogas, como 

também lideranças religiosas: Mãe de Santo, Padre e outras. Realizamos Bingos dos lugares 

sagrados, Jogo da memória dos lugares sagrados, o dominó dos lugares sagrados, oficina de 

desenhos de os lugares sagrados e apresentação teatral dos dedoches das representações e 

lideranças religiosas. Portanto, a grande maioria dos alunos reconhecia apenas o Cristianismo, 

e no que diz respeito as outras religiões já mencionadas, trataram como “terrorismo” e 

“macumba”. Após esse trabalho pedagógico realizado nas aulas de Ensino Religioso a 

diversidade religiosa é redescoberta para os alunos por um ângulo não-confessional.  

Palavras-chave: Diversidade Religiosa; Prática Pedagógica; Ludicidade. 

 

 

O ENSINO DA CULTURA AFROBRASILEIRA NAS ESCOLAS 

CONFECIONAIS 
 

Autor: Eduardo Ailson da Cruz 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas 

confessionais, a partir da minha vivencia como docente nesses espaços educativos, em que a 

liberdade de criação e estudo sobre os aspectos culturais, artísticos e religiosos do universo 

afro, em específico, o candomblé e suas contribuições para a arte, são visualizados pelos pais 

dos discentes como assuntos desnecessários na prática educativa de seus filhos, uma vez que, 

além de serem de outra religião, estão tendo sua formação educativa em uma escola que prega 

a evangelização dos seus alunos. Dentro dessa perspectiva, visualizamos a necessidade de 

trabalhar essa temática, visando discutir esses tipos de argumentos e práticas preconceituosas 

por parte dos pais dos alunos de escolas confessionais. 

Palavras – Chave: Educação; Arte; Religião; Cultura; Candomblé. 

 

 

GT 5 - ATEÍSMO E SOCIEDADE 

CCJ* – SALA 03 
 

Coordenadores: Dr. Rogério Humberto Zeferino Nascimento (PUC-SP) 

Ms. Carlos Pereira de Almeida (UEPB) 

 



 

 

Resumo: Este Grupo de Trabalho, na área das Ciências Sociais, busca contemplar pesquisas e 

estudos históricos, teóricos, bibliográficos e literários, concluídos ou em andamento, cuja 

temática seja ateísmo. Diante do recrudescimento do conservadorismo político que ocorre em 

consonância com o fundamentalismo religioso na história recente do Brasil, impõe-se a 

necessidade da abertura de espaços de problematização e discussão das configurações da 

descrença religiosa, como contraponto do referido contexto social. Uma vez o ateísmo 

estando inscrito no campo religioso como negação, entendemos que o conhecimento de 

abordagens ateístas pode proporcionar a ampliação dos horizontes de depreensão da 

intolerância religiosa e favorecer o alargamento do grau de convivência enquanto coexistência 

de diferentes modos de vida. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

 

 

CIÊNCIA x RELIGIÃO: A gênese de um conflito mitológico 

Autor: Me. João Paulo Reis Braga (UNICAP) 

Resumo: Atualmente, é muito difundida a crença de que Ciência e Religião estão em conflito 

– quase numa guerra fraticida. Entretanto, esse discurso bélico teve uma origem, e possui uma 

história de desenvolvimento que é capaz de explicar porque essa forma de pensar tornou-se 

hegemônica dentro dos ambientes acadêmicos e midiáticos. O estudo revela que ainda no séc. 

XIX, inspirados pela atuação midiática de T.H. Huxley e do famoso Clube-X, escritores como 

John Draper e Andrew White deram origem ao mito do conflito usando especialmente uma 

estória fantasiosa a respeito de Galileu Galilei. Nos dias de hoje, esse mito continua a ser 

difundido por escritores cientificistas conhecidos como novos-ateus.  

 

 

ANARQUISMO E A CRÍTICA À RELIGIÃO: exposição panorâmica 

Autor: Dr. Rogério Humberto Zeferino Nascimento (UFCG) 

Resumo: Os esforços em romper com o teocentrismo medieval aconteceu através das três 

expressões da modernidade: o socialismo, o liberalismo e o anarquismo. No socialismo estatal 

o ateísmo é verdade de Estado, enquanto o laicismo constitui marca, em tese, dos países ditos 

democráticos. Há no pensamento dos clássicos do anarquismo, como no movimento, crítica à 

religião e práticas de espiritualidade. Estas expressões vão do ateísmo, agnosticismo e 

antiteísmo até uma espiritualidade libertária. O particular do anarquismo é a ausência de 

homogeneidade, universalidade e compulsoriedade de suas formulações. Os anarquistas são 

anticlericais: combatem a institucionalização da religião, o profissional da fé. 

Palavras-chave: Religião; Modernidade; Anarquismo; Anticlericalismo; Ateísmo 

 



 

 

 

DA FOME DE INFINITO AO CONLUIO COM O PODER: A 

TEMÁTICA RELIGIOSA EM CRÔNICAS DE LIMA BARRETO 

Autor: Me. Carlos P. de Almeida (UEPB) 

Resumo: A prosa de Lima Barreto, demarcada no limiar da confissão e da análise política, consiste 

na representação das relações sociais e culturais do fim do século XIX e início do XX. São 

narrativas que se inserem no campo do engajamento do artista e de sua obra. No que concerne à 

tematização do religioso, quando ocorre, parece servir de trampolim para a discussão de aspectos 

sociais e políticos da então incipiente república. Nossa proposta de discussão consiste na 

identificação de sucintas tematizações da religiosidade em algumas crônicas do escritor carioca, 

caracterizadas pela demanda do mistério e pela crítica anticlerical. 

Palavras-chaves: Crônica limabarretiana; Religiosidade. Anticlericalismo; Mistério.  

 

GT 6 - MÚSICA E RELIGIOSIDADE 

 CCJ* – SALA 07 

 

Coordenadores: Ms. Natália Fernandes da Paixão (UNAMA) 

Esp. Jefferson José Oliveira Chagas de Souza (UNAMA) 

 Resumo: Levando em consideração a diversidade multicultural presente na 

contemporaneidade e a produção e a difusão da arte em ambientes não institucionais, o GT 

busca refletir sobre as experiências e/ou interfaces teórico-metodológicas/performáticas ou 

empíricas relacionadas a música no contexto religioso. Enquadram-se trabalhos com as 

seguintes temáticas: a) O ensino da música no ambiente religioso; b) A performance musical 

em espaços religiosos; c) O mercado da música religiosa; d) A função da música litúrgica; e) 

Música e diversidade religiosa; f) A evolução da música religiosa; g) Música é fé; h) estética e 

linguagem da canção; i) Memória e tradição oral relacionadas a música religiosa; j) Estudos 

etnomusicológicos relacionados as religiões. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

MÚSICA, MEMÓRIA E RELIGIÃO: A IMPORTÂNCIA DA 

MUSICALIDADE NA ORIGEM E PRESERVAÇÃO DE ENSINOS 

RELIGIOSOS 

Autor: João Paulo Reis Braga 

Coautor: Macário Velozo Hartnett 

 



 

 

Resumo: A religião sempre teve uma relação simbiótica com a música. Através da análise 

crítica do discurso, de acordo com a metodologia descrita por Fairclough, o presente artigo 

apresenta um estudo a respeito da importância da musicalidade na origem e na preservação 

dos ensinos religiosos de algumas das grandes religiões mundiais. Os resultados 

demonstraram que a estrutura musical presente nesses textos – que fazem uso extensivo da 

rima, e que frequentemente também eram dotados de melodia – foi fundamental para a 

memorização e a transferência dos ensinos religiosos no passado, e que ela continua sendo 

importante hoje em religiões tradicionais e em recém-criadas, como as religiões 

ayahuasqueiras. 

Palavras Chave: Religião; Musicalidade; Tradição oral; Textos Sagrados. 

 

 

BENDITO E LOUVADO SEJA: OS BENDITOS COMO ELEMENTO DE 

CONSTRUÇÃO DA ROMARIA DE SÃO SEVERINO DOS RAMOS – 

PAUDALHO/PE: 

 

Autor: Leonardo Ferreira da Silva 

Coautor: Eurides de Souza Santos 

 

Resumo: O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de mestrado em andamento, cujo tema 

central é a relação entre a música, representada pelo canto participativo chamado bendito, e a 

construção das romarias ao Santuário de São Severino do Ramos, na cidade de Paudalho/PE. 

O objetivo geral é compreender de que forma e em que medida a entoação dos benditos 

contribui no processo de construção da romaria. A metodologia adotada é a abordagem 

etnográfica, alicerçada na Pesquisa de Campo. As primeiras percepções demonstram que a 

música exerce múltiplas funções dentro dos rituais romeiros, sendo, desta forma, um elemento 

de grande importância na realização desses rituais. 

Palavras Chave: Os Gideões Internacionais no Brasil; Aprendizagem Musical; Prática 

musical; Sociabilidade 

 

 

APRENDIZAGENS, PRÁTICAS MUSICAIS E SOCIABILIDADE NA 

ASSOCIAÇÃO OS GIDEÕES INTERNACIONAIS NO BRASIL 

Autor: Ricardo Soares Ribeiro  

Cautora: Juciane Araldi Beltrame 

 

 



 

 

Resumo: Esta pesquisa tem como foco as práticas musicais realizadas na associação os 

Gideões Internacionais no Brasil (GIB). O objetivo é investigar como se dá a aprendizagem 

musical na associação os GIB. Os objetivos específicos são: definir do que se trata a 

associação os GIB; investigar de que forma a associação os GIB vivencia a prática musical; 

analisar a aprendizagem musical a partir do canto coletivo; e compreender de que forma as 

relações de sociabilidade interferem no processo de aprendizagem musical. Trata-se de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa através de um estudo de caso. A relevância se deu no 

sentido de propor um espaço que integre alunos com diferentes níveis de aprendizagem. 

Palavras Chave: Religião; Musicalidade; Tradição oral; Textos Sagrados. 

 

GT 7 - EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: RELIGIÕES AFRO-

BRASILEIRAS NO CONTEXTO ESCOLAR 

CCJ* – SALA 01 
 

Coordenadores: Dr. Rosenilton Silva de Oliveira (USP) 

Dr. Patrício Carneiro Araújo (PUC-SP) 

 

 Resumo: O objetivo desse GT é discutir o modo pelo qual as alterações na LDB (Lei 

9394/96) promovidas pelas leis 10639/03 e 11645/08, que estabeleceram a obrigatoriedade do 

ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica, tem 

impactado as práticas pedagógicas. Interessa-nos refletir sobre as formas como as 

apropriações e conflitos em torno da presença de elementos culturais e religiosos de matrizes 

africanas têm mobilizado educadores e pesquisadores na produção de consensos ou dissensos 

sobre o que e como dever ser abordado esse conteúdo em sala de aula. Terão preferências as 

contribuições que interseccionam saberes da Antropologia, História e Pedagogia, numa 

perspectiva das teorias de(s)coloniais, em que a revisão bibliográfica seja articulada com 

dados empíricos quantitativos e/ou qualitativos coletados em diferentes contextos e de forma 

privilegiada nos espaços escolares. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

LEGISLAÇÃO, SEMIÓTICA E RELIGIÃO EM AMBIENTE ESCOLAR 
 

Autor: Erisvelton Sávio Silva de Melo 

 

Resumo: O texto objetiva problematizar a presença, ou indiferença, de práticas pedagógicas 

na escola sobre o ensino da cultura afro, afro-brasileira e indígena no uso semiótico do livro 

didático de História na educação básica. Após a implementação das Leis 10.639/2003 e 

11.645/2008 e o atual processo de protestantismo pentecostal há direcionamentos que podem 

tanto enfocar, quanto descaracterizar a proposição do conteúdo proposto na jurisprudência. A 

pesquisa se fundamenta na metodologia de cunho qualitativa-etnográfica, com observação 



 

 

direta e escuta em ambiente escolar. Assim, a imagem traz uma condução ideológica positiva 

ou folclórica, tendo a religião uma visão preponderante nesse aspecto.   

 

Palavras-chave: Afro-indígena; Cultura; Educação Formal; Legislação; Imagens.    

 

 

O QUE SE PODE APRENDER COM O IGBÁ? - O FAZER E O 

APRENDER EM TERREIROS DE CANDOMBLÉ 

 

Autor: Patrício Carneiro Araújo 

 

Resumo: Artefato das religiões afro-brasileiras, o igbá possui múltiplas formas e adquire 

diferentes sentidos nessas religiões. Diferenciando-se de acordo com as divindades às quais 

estão relacionados e assumindo a ligação direta entre as divindades, o sujeito e a comunidade, 

o igbá pode, então, ser pensado como um texto a ser lido e interpretado. As vivências rituais 

que se dão em torno do igbá fazem dele um ponto de convergência da comunidade religiosa e 

agrega, no mesmo tempo e espaço, sujeitos de variadas idades, níveis hierárquicos, etc. Da 

mesma forma, os rituais relacionados com a sacralização e renovação constante da energia do 

igbá fazem deste artefato um lugar privilegiado para os momentos de transmissão dos saberes 

religiosos que são transmitidos de geração em geração. O igbá, nessa perspectiva, assume as 

vezes de aluno e professor, fazendo-se protagonista do ensino e da aprendizagem no interior 

do terreiro. Por isso, como diria Claude Levi-Strauss, o igbá também é bom para pensar. O 

objetivo deste artigo é propor formas de pensar o igbá e explorar sua potencialidade 

pedagógica para a população de terreiro e para quem quiser compreender melhor essas 

religiões e seus seguidores.   

 

Palavras-chave: Igbá; Artefatos; Pedagogia do Candomblé; Materialidade e Imaterialidade.  

 

 

HERANÇA CULTURAL AFRICANA NO BRASIL E AGÊNCIA 

RELIGIOSA: VELHOS E NOVOS DILEMAS 
 

Autor: Rosenilton Silva de Oliveira 

 

Resumo: O objetivo desse texto é, por um lado, refletir sobre o processo de constituição dos 

movimentos negros de origem religiosa no Brasil, na segunda metade do século XX, e, por 

outro, o impacto das ações desses grupos no estabelecimento de políticas públicas de 

salvaguarda patrimonial de origem africana por parte do governo federal. Defendemos a 

hipótese de que o modo pelo qual o Estado brasileiro produziu um entendimento sobre as 

categorias de classificação e definição do patrimônio cultural negro foi mediado pela agência 

de lideranças religiosas que disputam, na esfera pública, a autoridade em legitimar tal 

patrimônio. 

 



 

 

Palavras chaves: Identidade Negra; patrimônio cultural negro, religiões afro-brasileiras, 

políticas públicas, catolicismo, evangélicos. 

 

 

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NO 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

Autor: Thiago Lima dos Santos 

 

Resumo: Esta pesquisa versa sobre educação e relações étnico-raciais, formação de 

professores e a implementação da Lei Federal 10.639/03 na cidade de São Paulo. Entre os 

objetivos deste trabalho estão: fazer um levantamento de diferentes iniciativas não oficiais 

sobre formação de professores oferecida por organizações do Movimento Negro; analisar 

esses programas de formação considerando: material utilizado e os profissionais envolvidos; 

consolidar a produção de um material final que possa ser utilizado em outros programas de 

formação da mesma natureza. Sendo assim, este trabalho consistirá em uma análise 

comparativa da aplicabilidade da Lei e seus resultados objetivos e subjetivos.  

 

Palavras-Chave: Movimento Negro; Formação de professores; Formação Continuada; Lei 

10.639/2003. 

 

GT 8 - RELIGIÃO, DIVERSIDADE E RELIGIOSIDADE 

POPULAR 

CCJ* = SALA MULTIMIDIA 

AUDITÓRIO DA REITORIA  
 

Coordenadores: Ms. Karla Samara Sousa (UFPB) 

Ms. Diógenes Faustino do Nascimento (UFPB) 

 

 Resumo: A busca pela compreensão do fenômeno religioso em suas múltiplas manifestações, 

bem como o reconhecimento da diversidade religiosa a partir da variedade de tradições, 

religiosidades e espiritualidade, tem sido um desafio constante na contemporaneidade. O 

estudo das religiões perpassa o aprendizado do “novo” quanto de “sistemas religiosos” já 

constituídos. Ademais, é preciso levar em conta a superação de preconceitos, discriminações e 

intolerância nesse contexto. Além da própria questão da diversidade, chama atenção no estudo 

crítico das religiões em nosso país, a chamada “religiosidade popular’. No Brasil, por 

exemplo, a religiosidade popular é marcada pela prioridade da vida coletiva e pelas festas que 

envolvem a comunidade. Destaca-se ações como cultos, rezas, novenas e tudo aquilo que 

passa pelo processo da rememoração. Este GT acolherá propostas que busquem ampliar 

perspectivas acerca desses aspectos do estudo crítico das religiões: o fenômeno religioso em 

sua diversidade e o lugar da religiosidade popular no Brasil. 

 



 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

O SACERDOTE MISTICO E SUA IMPORTÂNCIA NO BREJO 

PARAIBANO 

 

Autor: Natanael Muniz Falão Filho 

 

Resumo: Diante dos avanços científicos e farmacológicos na atualidade, assim como o 

considerado avanço social nas camadas carentes da sociedade do brejo paraibano, ainda que 

com algumas precariedades, mas com acesso a postos de saúde, há a impressionante presença 

de um ser responsável pela cura de dores físicas, emocionais e espirituais. Simplesmente 

chamados de curandeiros e curandeiras, estes sacerdotes populares têm no reconhecimento da 

comunidade sua consagração e importância de existência, se no passado eram a única forma 

de ter ajuda, hoje eles atuam como a resposta mais íntima das necessidades humanas, seja 

material, espiritual e emocional. O Sacerdote místico é o reconhecimento que independente 

das religiões bem mais estruturadas e elitizadas, seja com os templos grandiosos e cada vez 

mais confortáveis, não elimina a existência de pessoas simples, com um ramo de ervas 

invoquem uma energia sensorial que dar respostas a comunidade, que mesmos com suas 

crenças tradicionais, não abre mão de um recurso místico e poderoso. Na chamada pós-

modernidade admite-se a existência de religiosidades nas quais se percebe uma miscelânea de 

características religiosas diferentes. Assim, a mistura é a base para a constituição de uma teia 

dinâmica de relações entre homens e mulheres e suasligações com o sagrado. Diante de um 

cenário tipicamente atuado por mulheres, na cidade de Areia/PB no brejo paraibano, destaca-

se a presença de um homem, PAULO ROSA, que faz uso da arte mítica das rezas e curas na 

diária de sua atividade de agricultor e na assistência espiritual da região. Mesmo com os 

avanços assistenciais de saúde a recorrência da sua existência se contrapõe ao avanço da 

medicina oficial. Saber como surgiu e atua esse sacerdócio na região e qual sua importância 

na concepção popular é de suma importância ao registro cultural. Nosso trabalho trás o 

registro desse sacerdócio no brejo paraibano de grande valor social e científico. 

Palavras-Chave: Curadorismo; Benzedeiro; Sacerdote; Misticismo. 

 

História e Memória da Afro-Jurema: o tombamento do Sítio de Acais 

(Alhandra- PB) 
 

Autor: Pedro Tiago de Souza 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar o decreto no 36.445 de 07 de dezembro de 

2015, que prevê o tombamento do Sítio do Acais em Alhandra-PB, por sua importância na 

História e na Memória local dos Juremeiros e Juremeiras da cidade de Alhandra, na Paraíba. 

Compreendendo os percalços para a efetivação do seu tombamento, percebemos que este 

patrimônio – o único do Estado da Paraíba tombado que representa os povos tradicionais de 



 

 

matriz Afro-Brasileira e Indígena − ainda continua sem projeto que o integre à dinâmica 

cultural e religiosa da população e espaço de formação de identidade. O trabalho também visa 

uma reflexão sobre os modos de pensar o patrimônio, as intolerâncias e a memória local dos 

povos considerados “marginalizados” da História Oficial. Na verdade, estes apenas buscam o 

direito de manterem sua tradição ainda viva, lutando com resistência contra a intolerância 

religiosa existente, a especulação imobiliária do processo modernizador e as demoras nas 

nuanças burocráticas das ações públicas que deveriam garantir a igualdade de direitos. Estes, 

“Os guardiões” da tradição Juremeira aparecem para a história e para a memória como 

protagonistas de seu próprio patrimônio. 

 

Palavras-chave: História Regional; Memória e Patrimônio; Jurema Sagrada. 

 

A PERMANÊNCIA DA DEVOÇÃO MARIAL ATRAVÉS DOS 

LUGARES DE DEVOÇÃO E PEREGRINAÇÃO RELIGIOSA 

 

Autora: Anamélia Soares Nóbrega 

 

Resumo: Este estudo objetivou analisar a devoção à Maria na religiosidade popular, fruto da 

confiança de seus devotos, os quais acreditam na sua intercessão diante da misericórdia 

divina. A multiplicidade de devoções mariais deu origem a vários lugares de peregrinação 

religiosa, nos quais as tradições da Igreja católica partem da condição simbólica desses locais. 

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. Constatou-se que as aparições ou o 

encontro de imagens tornaram diversos lugares dignos de milagres e romarias. Os resultados 

da pesquisa evidenciaram que a devoção marial revela a importância de Maria de Nazaré no 

florescimento religioso, ocorrendo à construção de vários santuários e a sua homenagem 

como padroeira através de diferentes títulos que lhe são concedidos na devoção popular. 

Palavras-chave: Religiosidade popular; Maria de Nazaré; Romarias; Igreja católica. 

 

A CULINÁRIA DOS ORIXÁS: GASTRONOMIA E RELIGIÃO 
 

Autora: Saionara Soares 

Coautores: Jailton Macena de Araújo 

         Michelle Santos de Oliveira 

 

Resumo: Uma grande parte das práticas religiosas de matriz africana está ligada ao ato de 

comer. A arte de cozinhar para os orixás é constante nos terreiros e exige conhecimento dos 

mitos dos orixás, os quais estão ligados aos fenômenos ou elementos da natureza, à dimensão 

sagrada de cada alimento e ao que cada Santo pode ou não comer. No Candomblé uma das 

principais ligações entre homens e deuses são as oferendas de alimentos e sacrifícios, a 

comida oferecida se torna uma das fontes de poder, por meio do qual o homem adquire a 

força espiritual para entrar em contato com o mundo dos orixás. A comida mantém a aliança 



 

 

entre deuses e homens, devendo ser preparada com cantos e danças através de rituais que 

preparam o Santo para receber a oferenda. Os rituais e sabores dos alimentos demonstram a 

riqueza de detalhes da cozinha das religiões de matriz africana e, atualmente, as preparações, 

sem a dimensão sagrada, são levadas também a restaurantes, ganhando força e 

reconhecimento. 

Palavras-chave: Alimentos; Orixás; Religiões 

 

CANDOMBLÉ RESISTÊNCIA CULTURAL: SURGIMENTO E 

CONSOLIDAÇÃO NO SÉCULO XIX 

Autora: Dulce Edite Soares Loss 

 

Resumo: Este artigo propõe a discussão de um candomblé sobrevivente da cultura e 

resistência negra frequente nos anos de 1780. Retroceder no tempo, na configuração do povo 

nagô no Novo mundo, sua trajetória de resistência, transformações e contribuição para o 

surgimento de uma nova religião no Brasil, se faz necessária para se visualizar o 

comportamento e pensamentos formados no seio deste complexo cultural no final do século 

XIX.  Nesse sentido, o nosso objetivo é o surgimento do candomblé ocorrido com o tráfico 

dos escravos para o Brasil e às histórias conectadas entre os povos que contribuíram para a 

formação dessa religião tipicamente brasileira. Para atingir este objetivo será realizada uma 

pesquisa de caráter bibliográfico, de cunho histórico-documental em que um fenômeno 

religioso que perpassa séculos de discriminação e intolerância, candomblé, figura na 

diversidade religiosa como parte de uma identidade nacional. 

Palavras chaves: Candomblé; Cultura; Resistência; Diversidade Religiosa. 

 

A FORMAÇÃO DE DOCENTES DE ENSINO RELIGIOSO E A 

INSEGURANÇA PEDAGÓGICA NO ENSINO CONFESSIONAL 

Autora: Andréia Rodrigues da Silva Nunes 

 

Resumo: Um dos maiores desafios da educação é ensinar o aluno a conviver, ou viver com o 

outro, aprender a ser tolerante, conhecer e respeitar as diferenças. Diante da insegurança 

pedagógica provocada pela aprovação do ensino confessional no plenário do Supremo 

Tribunal Federal, analisaremos criticamente a formação de professores para o ensino religioso 

nas escolas; apresentando uma proposta de educação que promova e assegure o pleno 

exercício da cidadania, que lhes proporcione uma convivência solidária e respeitosa com toda 

comunidade escolar, onde a diversidade cultural se manifeste na pluralidade de identidades 

que caracterizam os grupos e as sociedades. A metodologia aplicada será uma investigação 



 

 

exploratória de caráter analítico qualitativo, por meio da pesquisa bibliográfica em livros e 

sites. 

Palavras-Chave: Ensino Religioso; Ensino Confessional; Diversidade Cultural; Pluralidade 

de Identidades; Formação de Professores. 

 

O TORÉ: UMA FORMA DE RESISTÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DA 

ESPIRITUALIDADE DOS POVOS POTIGUARA E TABAJARA 

Autora: Alvicleide Caetano da Silva  

Coautora: Monicy Araujo Silva 

Resumo: O sagrado manifestado no ritual indígena do Toré possibilita a ritualização e a 

manifestação de suas espiritualidades. Assim, o Toré, não seria apenas uma manifestação 

religiosa, mas cultural, política e social. Entre os Tabajaras, o Toré, resgata seus aspectos 

culturais para fortalecer e reconstruir seu povo; entre os Potiguara é um traço forte do que eles 

são. A presente discussão visa compreender como o ritual do Toré pode ser uma forma de 

resistência e resgate da cultura entre os indígenas, percebendo que, dentro da prática religiosa 

do Toré, a espiritualidade, o mito e o rito são homogêneos e híbridos em suas expressões e 

manifestações. 

Palavras-Chave: Tabajara; Potiguara; Toré; Rito; Espiritualidade. 

 

SOLA FIDE: A DOUTRINA LUTERANA DA SALVAÇÃO 

Autor: Anderson Fernando Rodrigues Mendes 

 
Resumo: No dia 31 de Outubro de 2017, o mundo protestante comemorou a corajosa atitude 

do monge agostiniano Martinho Lutero em propor uma reforma profunda na teologia católica. 

Dada a sua excomunhão, uma nova proposta de Igreja Cristã é apresentada aos fiéis alemães. 

Ao chegar à conclusão que as obras meritórias não cumpriam a satisfação de Deus por justiça 

diante da natureza pecaminosa da humanidade, mas, apenas por meio da fé em Cristo, as 

Escrituras Sagradas e a própria imagem de Deus são abrandadas na aflita alma do padre 

alemão. Entretanto, desde a sua descoberta pessoal até os atos de ruptura com a Madre Igreja 

colocando-se contra a atuação do clero católico, na Alemanha, há uma sucessão de fatores que 

será abordada neste artigo. Pretende-se neste breve trabalho apontar as motivações religiosas 

que culminaram na Reforma Luterana, bem como na interpretação da soteriologia bíblica por 

Lutero e quais as consequências imediatas de tais interpretações. Para o desenvolvimento 

deste estudo optou-se pela revisão bibliográfica dos escritos do primeiro pastor evangélico 

reunidos em publicação brasileira das Obras Selecionadas, assim como a discussão realizada 

pelos historiadores e teólogos luteranos que tratam sobre o tema no Brasil e no mundo. 



 

 

Palavras-chaves: Lutero; Reforma; Fé; Salvação. 

 

BENDITO E LOUVADO SEJA A LUZ QUE MAIS ALUMEIA: UMA 

ARTICULAÇÃO SOCIOANTROPOLÓGICA SOBRE RELIGIÃO E 

ROMARIA EM JUAZEIRO DO NORTE 

 

Autor: Tiago Alves Callou 

Coautor: Antonio Leonardo Figueiredo Calou 

 

Resumo: O presente trabalho buscou uma análise socioantropológica sobre a religião e as 

romarias na cidade de Juazeiro do Norte/CE, com enfoque na romaria de Nossa Senhora das 

Candeias. Foi utilizado um arcabouço teórico para embasar a pesquisa, bem como o método 

etnográfico para realizar a pesquisa de campo. Dessa forma, o trabalho foi dividido em três 

partes: a primeira é um debate acerca do conceito de religião; a segunda um apanhado geral 

do surgimento das romarias em Juazeiro do Norte e por último, a etnografia da pesquisa de 

campo. Dessa forma, teve como objetivo expor um pouco sobre a romaria das Candeias e as 

práticas realizadas pelos romeiros, bem como os locais considerados por eles como sagrados, 

realizando uma interligação com a religião. 

Palavras-chave: Religião; Romaria; Padre Cícero. 

 

 

A ASCENSÃO DA IGREJA CATÓLICA E A SUA RELAÇÃO COM OS 

EVANGELHOS APÓCRIFOS E CANÔNICOS NOS SÉCULOS DE I A IV 

 
Autor: Paulo Sarmento 

 
Resumo: Por séculos a discussão em torno dos evangelhos apócrifos foi muito restrita, 

porém, nos últimos tempos tornou-se alvo de debate. Ainda assim, tais textos são importantes 

para a história do cristianismo, principalmente para o catolicismo. Tendo em vista isso, o 

presente artigo tem como objetivo analisar os motivos pelos quais a Igreja Católica não 

colocou esses escritos como oficiais, sobretudo a problemática em torno de sua veracidade; 

como consta tal veracidade foi bastante contestada. Uma das razões, alega-se, é que os tex não 

foram escritos sob inspiração divina. A escrita dos evangelhos e suas escolhas como 

canônicos e apócrifos giram em torno do século I ao IV. Tal fato motivou a realização de 

conselhos para definição dos mesmos. Este trabalho terá uma abordagem teórica e, para tanto, 

envolverá tanto os aspetos históricos quanto hermenêuticos dos textos. Pretende-se 

desenvolver uma reflexão crítica sobre a questão, utilizando os escritos oficiais, tais como a 

bíblia e os próprios apócrifos, além de autores que debatem o tema. 



 

 

Palavras chaves: Evangelhos; Evangelhos apócrifos; Evangelhos canônicos; Igreja. 

 

JUDEUS SEFARADITAS DA COMUNIDADE SHOMER YISRAEL DE 

JOÃO PESSOA: Os desafios nas práticas educativas de crianças e jovens 

no contexto cultural brasileiro. 

Autora: Renata Baltar  

Resumo: Analisaremos as práticas educativas no cotidiano da comunidade judaica Serfaradita 

em João Pessoa-PB. Sendo o judaísmo uma cultura milenar, acreditamos ser de fundamental 

importância uma análise de como se dá este processo educativo dos seus ritos, seus símbolos, 

suas músicas, alimentação, vestimentas e do seu cotidiano; dessa forma destacaremos as 

subjetividades produzidas através da memória dos judeus cotidianamente preservados e/ou 

ressignificados. O objetivo é problematizar a importância das práticas educativas nesses 

espaços de acordo com a formação da identidade religiosa/cultural Sefaradita e como suas 

práticas educacionais se confrontam com os messiânicos. Metodologicamente, a pesquisa se 

inicia com levantamento bibliográfico, e entrevista para colher dados e dar voz aos adeptos 

desta tradição. 

Palavras-chave: Educação; Religiosidade; Judaísmo; Tradição; Identidade. 

 

 

RELIGIÕES AFRO-AMERÍNDIAS NO BRASIL: UMA BREVE 

ABORDAGEM 

Autora: Jessica Kaline Vieira Santos 

 

Resumo: A proposta do presente artigo é discutir um pouco das religiões brasileiras, mais 

precisamente no que diz respeito as religiões que contém traços híbridos e que são de matriz 

africana e indígena no Brasil. Entendemos que essa discussão se faz necessária, visto que 

essas religiões ainda são discriminadas e marginalizadas, sendo alvo de preconceito, mesmo 

em uma sociedade ampla e plural que é a sociedade brasileira. Aqui trata-se de um estudo 

bibliográfico, elaborado a partir das concepções sobre essas religiões que já foram trabalhadas 

por outros autores, bem como um estudo comparativo, apontando as similaridades e as 

dissemelhanças entre essas religiões. 

Palavras-chaves: Religiões; Hibridismo; Afro-ameríndias. 

 



 

 

O LEGADO MISSIONÁRIO DE PADRE IBIAPINA: IMAGENS DE UM 

CATOLICISMO POPULAR NO NORDESTE IMPERIAL 

Autor: Gilson Lopes da Silva  

Cooautora: Marlúcia Menezes de Paiva 

 

Resumo: Neste trabalho, que se insere na História Cultural, analisamos as ações realizadas 

por Padre Ibiapina na região Nordeste durante o século XIX. José Antônio de Maria Ibiapina 

nasceu em Sobral (CE). Atuou na política e advocacia e aos 47 anos de idade tornou-se 

sacerdote, peregrinando pelos sertões do Nordeste e empreendendo ações que visavam 

melhorar a qualidade de vida nas cidades e vilas por onde passava, construindo açudes, 

cemitérios, capelas e casas de caridade. Padre Ibiapina destaca-se como símbolo de um 

catolicismo voltado para as necessidades do povo, minimizando as dificuldades e sofrimentos 

da população carente do sertão nordestino. 

Palavras-chave: Padre Ibiapina; Missões; Catolicismo popular. 

 

FESTAS, PROCISSÕES E ROMARIAS: ASPECTOS DA 

RELIGIOSIDADE POPULAR NO NORDESTE 

Autor: José Pereira de Sousa Junior 

 

Resumo: O presente artigo nasceu de uma experiência acadêmica no curso de história da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – campus de Caicó, intitulada História Cultural 

do Nordeste, na qual podemos trabalhar vários aspectos culturais presentes no Nordeste, 

desde as danças folclóricas, ritmos musicais, literatura de cordel até chegarmos à 

religiosidade. Sabemos que esta religiosidade não é uma particularidade somente do Nordeste, 

mas, ela está impregnada em grande parte da sociedade brasileira, em particular, aqueles que 

são praticantes do catolicismo e, é neste ponto que caminha nossas reflexões e analises, ou 

seja, de perceber como estas manifestações de fé e devoção foram sendo sacralizadas nas 

festas de padroeiros(as), procissões e romarias, em particular no Nordeste. 

Palavras-chave: Religiosidade; Festas; Procissões; Devoção. 

 

 

OLHARES DA RELIGIOSIDADE POPULAR PARA ENTENDER O 

MILAGRE EUCARÍSTICO DE SOUSA 



 

 

Autor: Leonardo Araújo Pereira 

Coautor: Glício Freire de Andrade Júnior 

 

Resumo: a religiosidade popular reúne crenças, superstições, práticas, rituais, liturgias, 

narrativas, símbolos e outros elementos representativos. Partindo desta definição e tendo em 

mente a insuficiência da mesma, voltamos nosso olhar para o Milagre Eucarístico de Sousa 

ocorrido em 25 de março de 1814 na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios – Igreja do 

Rosário dos Pretos. A história da cidade do alto sertão paraibano, Sousa, se confunde com a 

própria história do milagre onde uma nova organização comunitária e espiritual ascendeu sob 

o esplendor do fenômeno religioso e contou com a participação da comunidade na legitimação 

do acontecimento. Assim é possível visualizar a importância dos fenômenos religiosos para o 

renascimento não só espiritual, mas pessoal e coletivo de um povo e de uma comunidade. 

“Hoje, o Santuário Eucarístico do Bom Jesus é marco de congregação e veneração de fies ao 

suposto Milagre Eucarístico de Sousa”. A proposta é analisar o Milagre Eucarístico de Sousa 

a partir do viés da Religiosidade Popular como forma de manifestação e apropriação do povo 

e da cultura local. 

Palavras-chave: Religiosidade; Milagre; Sousa. 

 

A BENZEÇÃO NO BRASIL COMO LEGADO DAS CURANDEIRAS 

ANCESTRAIS EUROPEIAS: APROXIMAÇÕES E AFASTAMENTOS 

 

Autora: Yls Rabelo Câmara 

Coautora: Lia Machado Fiuza Fialho 

 

Resumo: O I CNERA congrega estudiosos de diversas áreas do saber como a Antropologia, a 

História, as Ciências Sociais, a Filologia e a Psicologia Social – que dialogam com a 

Educação, a Arte e as religiões. Nesse sentido, fazendo um liame entre as áreas do 

conhecimento supramencionadas e nosso objeto de pesquisa no pós-doutorado, apresentamos 

um estudo sobre as rezadeiras brasileiras e suas ancestrais ibéricas, cujas raízes se mesclam 

com as das bruxas do Medievo perseguidas pela Inquisição e pela Caça às Bruxas na Europa - 

encaixando-se essa investigação no eixo temático do GT 8 (Religião, Diversidade e 

Religiosidade Popular). Objetivamos mostrar a relação entre nossas rezadeiras e as rezadeiras 

ibéricas, cujo ofício ultrapassou os limites do Além-Mar, instalou-se em terras brasileiras e 

continuou tanto aqui como lá. Para tanto, ancoramos nossas considerações nesse levantamento 

bibliográfico em teóricos basilares para a temática como Hoffmann-Horochovski (2015), 

Mainka (2002), Morais (2007), Nogueira (2012), Santos (2007, 2009), Silva (2009), Stancik 

(2009), Theotonio (2011) e Zordan (2005), dentre outros. Concluímos que nossas rezadeiras 

têm uma longínqua ligação com suas ancestrais ibéricas, que para aqui rumaram quando ainda 

éramos uma incipiente colônia portuguesa e que consigo trouxeram um conhecimento vetusto 

que remete ao Medievo e às mulheres que proviam a cura naqueles tempos sombrios. 



 

 

Palavras-Chave: Rezadeiras; Cultura Ibérica; Cura. 

 

 

RELIGIOSIDADE POPULAR, IDENTIDADE E MEMÓRIA EM 

CANAFÍSTULA DE FREI DAMIÃO - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 

(ALAGOAS/BRASIL) 
 

Autora: Eriane da Silva Dantas  

Coautores: Manoel Valquer Oliveira Melo  

Fabiana da Silva Pinto  

Resumo: O presente trabalho objetiva estudar aspectos culturais da religiosidade nordestina 

amparada sob a luz do Catolicismo Popular em Canafístula de Frei Damião, distrito agregado 

ao município de Palmeira dos Índios, região Agreste de Alagoas. Numa análise preliminar, 

evidenciamos a importância atribuída ao legado de religiosidade deixado por Frei Damião de 

Bozzano para a comunidade de Canafístula. Identifica-se que suas primeiras incursões no 

povoado aconteceram no período de 02 a 17 de outubro de 1936, no qual o missionário da 

Ordem Menor dos Frades Capuchinhos foi hóspede na residência do senhor José Vitorino da 

Rocha, um virtuoso professor que fora morador local. Consta que foi neste bendito espaço 

campal que o visitante ilustre celebrou suas primeiras missões no Estado das Alagoas, como 

apontam Corrêa (2015) e Filho (2016). O ‘Apóstolo do Nordeste’ durante os seus 66 anos de 

missões, percorreu 293.000 km² desde as grandes cidades até os pequenos povoados. 

Inicialmente sob o lombo de animal, percorrendo as distâncias como missionário andante, 

conforme citam Aguiar e Silva (2015). A sua popularidade e devoção religiosa no Nordeste 

tem sido expressada pelo viés do Catolicismo Popular sertanejo numa demonstração da 

renovação da fé sob a aura de uma prática religiosa distinta do catolicismo oficial. Inclusive a 

sua figura paterna acabava fugindo do esquema político-social dominante, vivenciando a 

esperança, como descreve Cruz (2010). De acordo com Silva e Santos (2014), a sua obra 

missionária é incorporada ao panteão de seres admirados – pelo menos por alguns devotos do 

Nordeste. Sua imagem é comparável a outro beato antecessor daquela região, o Padre Cicero 

Romão Batista. Pontuamos a assimilação entre ambas às histórias, pois são norteadas 

contraditoriamente com conflitos entre as leis eclesiásticas e suas respectivas práticas de 

evangelização. Para alguns, não se deve misturar política e religião, entretanto, sabe-se que a 

imagem do frade foi copiosamente utilizada como “cabo eleitoral” de vários políticos do 

Nordeste, essa instrumentalização era enunciada em meio à alienação do povo e o misticismo 

acerca do poder de mobilização dos devotos junto dele. Alagoas foi destaque nisso, como 

citam Lima (2005) e Cruz (2010). Fica evidenciado que sua passagem pelo Agreste alagoano 

marcou profundamente a memória identitária do Distrito de Canafístula, tendo em vista a 

incorporação do seu nome ao do povoado. Dentro do calendário local, anualmente são 

realizadas duas missas campais, geralmente ocorrem no último domingo de maio em função 

da data da sua morte, bem como a do primeiro domingo de novembro, data na qual se 

comemora o seu nascimento, as referidas datas são consagradas aos seus fieis devotos. Para 

alcançarmos o objetivo proposto diante das formulações de investigação, a pesquisa tem como 

eixo teórico, publicações que versam sobre a prática do Catolicismo Popular a partir da 



 

 

vivência de Frei Damião no Distrito de Canafístula, utilizam-se, a saber: monografias, 

dissertações, artigos de periódicos, sites e blogs de opinião. Com base na pesquisa empírica, 

amparamo-nos em entrevistas semiestruturadas com devotos e ex-voto do frei capuchinho. 

Sabe-se, que o missionário tinha um grande carinho pelo povoado, local onde 

costumeiramente pernoitava, descansava e recarregava suas forças para pregar os sermões das 

“santas missões” na região. Em 2008, foi erigida uma estátua em sua homenagem, o 

monumento é utilizado pelos os romeiros que praticam suas rezas e penitências. 

Analogamente, como acontecia no tempo das missões de Frei Damião, o comércio local 

lucrava com sua visita, por aumento na venda de comidas e de objetos religiosos, fato 

apontado por Silva e Santos (2014). Desta feita, a tradição permanece presente a cada 

comemoração ao santo, no local é preparada uma grande feira de artesanato, com comidas 

típicas, utensílios diversos, artigos religiosos, entre outros produtos. Durante os dois 

encontros anuais, estima-se que a visitação ao distrito gira em torno de vinte mil romeiros 

advindos de caravanas de todos os Estados do Nordeste. É perceptível que com o processo de 

beatificação em vista da canonização do santo, o Distrito de Canafístula de Frei Damião em 

Palmeira dos Índios poderá se consolidar como território sagrado do Catolicismo Popular e do 

turismo religioso no Brasil. 

Palavras-chave: Catolicismo Popular; Frei Damião; Religiosidade; Memória. 

 

 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS EM 

NATAL: RELIGIÃO, TRADIÇÃO E MEMÓRIA 
 

Autor: Davi Alves Cavalcanti Júnior  

Coautora: Irene de Araújo Van Den Berg 

 

Resumo: Este trabalho pretende aproximar o conceito de Memória e Religião na descrição da 

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos construída especificamente para a devoção como 

também da expressão da religiosidade dos mesmos na cidade de Natal-RN. Para realização 

deste trabalho utilizaremos O diálogo com as fontes primárias, a saber: a oralidade, os contos 

e outras formas de conservação da história aliados o uso da etnografia e um minucioso 

levantamento bibliográfico. É a memória religiosa da sociedade particular, dos espaços por 

ela ocupados que essa pesquisa se preocupou em pensar. Através da oralidade e do registro 

etnográfico de moradores dos arredores e pessoas que conhecem a comunidade religiosa, foi 

possível traçar um perfil da vida particular da Igreja do Rosário dos Pretos. 

Palavras-chave: Memória; Religião; Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos; Natal/RN. 

 

A ATUAÇÃO DO CENTRO ESPÍRITA SANTA BÁRBARA COM A 

COMUNIDADE JOVEM DE SANTANA DO IPAMEMA-AL 
 

Autor: Lucas Vilar dos Prazeres 

 



 

 

Resumo: O objetivo desse trabalho é descrever as ações realizadas pelo Centro Espírita Santa 

Bárbara (CESB), primeira e única casa umbandista institucionalizada no município de 

Santana do Ipanema-AL. A pesquisa aqui apresentada se classifica como qualitativa descritiva 

e utiliza como procedimentos metodológicos de coleta de dados, revisão bibliográfica, estudo 

de campo e entrevista com questionário semiestruturado com a responsável, Cristovia Vieira 

Vasconcelos. As atividades realizadas pela casa de axé atingem jovens e suas famílias, de 

maneira a melhorar essa relação e garantir maior qualidade de vida para uma região periférica 

de um município do Sertão alagoano. 

Palavras-chave: Umbanda; Ação comunitária; Santana do Ipanema-AL. 

 

 

A FORMAÇÃO SOCIAL DOS BACAMAERTEIROS DE 

CACHOEIRINHA: CONTRIBUIÇÃO DA SUA EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA 

Autor: Adenilton Moises da Silva 

Coautor: Wellington Silva de Andrade 

Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar as experiências religiosas popular do Grupo dos 

Bacamarteiros, situado na zona rural da cidade de Cachoeirinha, Agreste de Pernambuco. O 

Batalhão 16, assim denominado o grupo, é uma expressão cultural que participa animando os 

festejos juninos, as procissões religiosas e as celebrações dos padroeiros na zona rural. Com 

base nos traços da religiosidade popular, analisaremos a questão do processo formativo do 

grupo, isto é, sua origem, seus membros, suas tradições, que englobam os traços 

característicos culturais e religiosos, tais como: as danças típicas, as rezas, os cantos e as 

roupas, numa performance ritualística que expressa a sensibilidade religiosa e a resistência 

cultural destes Bacamarteiros. Através dessas manifestações, investigaremos como constroem 

uma identidade social organizada, que se reflete nos próprios festejos, inserindo crianças, 

jovens, adultos e idosos de ambos os sexos. Suas celebrações realizadas num estilo local e 

identitário, utilizando-se de cantos e rezas, reverências e tiros ajudam na manutenção da 

experiência coletiva. Os discursos teológicos sistemáticos são inexistentes? Há uma 

preocupação racional da fé? Preferem cantar e rezar a fé de modo prático, celebrativo, ligado 

à vida cotidiana, isto é, suas “metodologias” existenciais têm acentos festivos e emocionais. 

Abordar a religiosidade popular dos Bacamarteiros do Batalhão 16 implica trabalhar numa 

realidade interpretativa, onde não a pensamos em termos quantitativos, por estarmos 

dialogando com um universo simbólico, isto é, uma experiência de nível qualitativo. 

Interpretamos graus de relações sustentados por emoções, afetividades, comportamentos 

psicossociais e psicofísicos. 

Palavras-chave: Bacamarteiro; Religiosidade; Cultura; Celebração. 

 



 

 

GT 9 - RELIGIÃO, LITERATURA E EDUCAÇÃO 

CCJ* – SALA 09 
 

Coordenadores: Me. Andréa Caselli Gomes (UNICAP) 

 

Resumo: Este GT visa organizar estudos e pesquisas sobre o papel da literatura e da educação 

no modo de pensar a questão religiosa. A proposta abrange temas como ensino religioso, 

educação em diferentes espaços confessionais, diversidade, formação inicial e continuada, 

estudos do imaginário e do simbólico, sagrado e teoria literária, sagrado nas adaptações 

artísticas de textos literários, entre outros. A linguagem literária cria percepções como núcleos 

organizadores da educação, fomentando a vida comunitária e transformando as políticas 

educacionais. Com perspectiva transdisciplinar, a intenção é discutir a função da linguagem 

simbólica e narrativa, presente nas artes de modo geral e na literatura de modo específico, por 

suas respectivas capacidades de sensibilização a valores educacionais e religiosos. 

 

Trabalhos Aprovados: 

O EROTISMO E A DEVOÇÃO NAS ENTRELINHAS POÉTICAS: AS 

PRODUÇÕES LITERÁRIAS DAS IRMÃS DE CARIDADE NO SÉCULO 

XIX 
 

Autora: Noemia Dayana de Oliveira 

 

Resumo: As Casas de Caridade foram espaços de convivência de mulheres e órfãs religiosas 

instruídas pelo Padre Ibiapina durante a segunda metade do século XIX. Nelas, as práticas 

educativas combinavam o trabalho e as habilidades artísticas, afim de (re) inserir socialmente 

esta minoria. Depois do aprendizado das “primeiras letras”, as internes passavam a 

desenvolver trabalhos manuais para o sustento da casa, mas sem abandonar a escrita e a 

atuação teatral. Diante disso, analisaremos as produções literárias – por meio das ferramentas 

teórico-metodológicas do Contextualismo Linguístico – publicadas no jornal A Voz da 

Religião no Cariri, que transgrediu a ordem religiosa vigente, divulgando o resultado da 

devoção e do meticuloso erotismo nas escritas femininas. 

 

Palavras-chave: Padre Ibiapina; Irmãs de Caridade; religião; literatura; transgressão. 

 

 

ASPECTOS DO DIALOGISMO BAKHTINIANO NA LITERATURA 

JUDAICA DO ECLESIASTES 
 

Autor: Gilmar Vasconcelos 

 

Resumo: O artigo propõe a leitura de passagens do livro bíblico do Eclesiastes partindo do 

ponto de vista literário, desse modo abordaremos os aspectos dialógicos que permitem a essa 

obra ser destaque na literatura judaica, devido seu caráter relativamente helenístico, o qual 



 

 

transmite ideias que, de certa forma, confrontam o pensamento judaico-teocêntrico, então 

vigente. Procuraremos as partes do livro em que os aspectos da intertextualidade ficam mais 

evidentes, numa tentativa de demonstrar a aplicabilidade da teoria bakhtiniana do dialogismo, 

observando como ela se encontra na obra através da intertextualidade usada por seu autor. 

Palavras-chave: Eclesiastes; Dialogismo; Intertextualidade. 

 

 

DA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NA LINGUAGEM 

 

Autor: Hubert Milanês 

 

Resumo: Com o advento da linguagem escrita ao longo da história das civilizações, os 

questionamentos sob a existência do mal como fenômeno demasiadamente humano fora 

tomando contornos progressivos. Em Ricoeur, o mistério do mal surge como objeto de estudo 

provocativo, numa tentativa de compreender as ações do homem nas diversas civilizações e 

culturas existentes desde o surgimento da linguagem nas suas diversas formas e, também, 

diante da própria manifestação do sagrado, ou seja, como esse sujeito histórico, sendo ele 

religioso ou não, carregado de percepções sobre a sua própria existência, intencionalmente é 

motivado à prática do mal. 

Palavras-chave: Linguagem; Mal; Tempo. 

 

COBERTURA JORNALÍSTICA DO “CASO DE PAI EDSON DE 

OMULU”, CONDENADO POR PROFESSAR SUA RELIGIÃO E TOCAR 

ATABAQUES 
 

Autora: Clarissa Viana de Andrade 

 

Resumo: Pai Edson de Omulu é sacerdote da Tenda de Umbanda e Caridade Caboclo 

Flecheiro D’Ararobá e desde 2015 tem sofrido inúmeras acusações de perturbação de sossego 

por parte de um único vizinho. As queixas viraram um processo contra o Pai de santo e 

culminaram em sua condenação no ano de 2017 a 15 dias de reclusão, por ser réu primário, a 

pena seria revertida em prestação de serviços à comunidade. O caso de Pai Edson, se tornaria 

precedente para os demais casos de queixas, tornando assim, o dispositivo perturbação de 

sossego um grito a favor do racismo sofrido pelas religiões de matriz africana. A cobertura 

jornalística do caso foi de grande importância para o seu desfecho. A estratégia de tornar 

público o caso deu força e voz a luta dos povos de matriz africana de tal forma que o 

Ministério Público de Pernambuco produziu uma recomendação para instruir seus promotores 

em casos como o de Pai Edson. O trabalho visa mostrar a força que a repercussão na mídia 

tem sobre as decisões jurídicas observando o caso de Pai Edson como maior exemplo da 

mudança de posicionamento do Ministério Público de Pernambuco. 



 

 

Palavras-chave: Mídia; Religião de matriz africana; Condenação. 

 

 

A MÚSICA E O SAGRADO FEMININO 
 

Autora: Cynthia Marilia da Costa Rodrigues 

 

Resumo: A música desde muito tem poder influenciador ímpar nos ambientes, possui poder 

expressivo de canalização de informações, propagando sensações, experiências, lembranças, 

abrindo à reflexão, desta forma, observamos a música em seus diferentes aspectos como um 

instrumento de grande poder, se reage com a música assim como se reage à sensações 

gustativas, táteis, odoríferas. Pode-se dizer que o indivíduo se relaciona com a música 

intrinsecamente interligado ao estado de humor conferido ao momento. A sonoridade por si 

mesma é capacitadora, terapêutica, envolvente e desde muito nossos ancestrais e outros povos 

antigos a utilizavam como expressão, preparação para guerra e intimidação do inimigo, 

sabemos que em algumas tribos indígenas presentes no Brasil é uma atividades culturais mais 

conhecidas e agraciadas, com poder de gerar socialização, envolvimento, conhecimento e 

manter viva a enorme bagagem cultural desses povos aos seus filhos e aos visitantes que os 

contempla, num entanto, os povos indígenas hoje não resumem sua música exclusivamente ao 

que está expressado na cultura de seu povo, atualmente, vemos um movimento crescente de 

cantoras indígenas ainda não notados pela grande mídia em alguns pontos, mas que possuem 

seu poder expressivo propagado em movimentos ativistas, é o caso da cantora Katú, seu 

primeiro single “Aguyjevete” fala sobre a união e força dos povos indígenas e negros, 

conhecida por seu trabalho ativista a cantora fundou o Movimento VI, um movimento de 

resistência e luta pela visibilidade do povo indígena. Vimos também a música e a dança como 

parceiras quase inseparáveis da expressão e espontaneidade, danças riquíssimas e conhecidas 

como a dança do ventre transmitem o senso de feminilidade, arte, sensualidade, poder e 

desenvoltura femininas desde muitos séculos, sua origem é controversa, num entanto, diz-se 

que surgiu no antigo Egito e neste era realizada pelas mulheres em rituais sagrados em 

reverência às deusas, seus movimentos ondulatórios, movimentos de quadril celebravam a 

fertilidade e a vida. 

Palavras–chave: Música; Feminilidade; Cultura; Arte; Sagrado Feminino. 

 

A IMPORTÂNCIA DA POESIA NAS AULAS DE ENSINO RELIGIOSO: 

UMA CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA A PARTIR DA OBRA 

OLHINHOS DE GATO, DE CECÍLIA MEIRELES 

Autora: Themis Andréa Lessa Machado de Mell 

 



 

 

Resumo: Na prática docente, é necessário que o professor de Ensino Religioso aborde as 

tradições religiosas respeitando sua pluralidade. O gênero literário poesia foi escolhido como 

leitura em aulas de ER para desenvolver no educando um saber literário articulado à 

compreensão simbólica. A leitura voltada para interpretação do fenômeno religioso objetiva 

interpretar os valores contidos nos textos para a formação social do aluno. A ação escolhida é 

de alteração do status dos modelos tradicionais de aula de ER, com uma proposta de leitura 

poética no contexto escolar.  Ao escolher a obra Olhinhos de gato, objetiva-se focalizar a 

diversidade religiosa, buscando no ambiente escolar o respeito à opção religiosa do outro. 

Palavras-chave: Ensino Religioso; Poesia; Diversidade Religiosa; Tolerância.  

 

GT 10 - ADAPTAÇÃO E LITERATURA INFANTIL/JUVENIL: 

PESQUISA, ENSINO E FORMAÇÃO DE LEITORES 

CCJ* – SALA 08 
 

Coordenadores: Ms. Valnikson Viana de Oliveira (UFPB) 

Ms. Morgana de Medeiros Farias (UFPB) 

 

Resumo: Tendo em vista a importância de novas abordagens de estudo para a Literatura 

Infantil/Juvenil, envolvendo a sua pluralidade de gêneros, a sua “transcodificação” 

(HUTCHEON, 2013) para outras esferas de criação e as suas possibilidades de mediação e 

recepção, indo além de um viés meramente didático que desconsidera a experiência estética 

como elemento de ruptura com a educação contraditória e tradicional (ZILBERMAN, 2003), 

serão aceitos, neste GT, trabalhos que reflitam sobre sua adaptação para outros suportes e 

linguagens além do livro impresso (alcançando as artes plásticas, o meio digital e audiovisual, 

entre outras modalidades e combinações) em aproximação com a sala de aula e a formação de 

leitores, abarcando análises críticas, propostas metodológicas e relatos de experiência prática 

ou de produção cultural. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

A BELA E A ADORMECIDA: UMA PROPOSTA DE LEITURA DA 

ADAPTAÇÃO DE NEIL GAIMAN 
 

Autora: Ilonita Patricia Sena de Souza 

Coautora: Márcia Tavares 

 

Resumo: O ato de narrar está atrelado a história humana. Nessa direção, as histórias 

perpassam por tempos e espaços diferentespodendo incorporar outros significados, outras 

interpretações e até mesmo, novas histórias surgem a partir daquela primeira que tinha sido 



 

 

contada. Os contos de fada possuem esse caráter aberto e suscetível de adaptações-novas 

leituras. Cada (re) contar acrescenta algo “novo”, pois os textos são produzidos num dado 

tempo e espaço. As adaptações de narrativas literárias, por vezes estão atreladas a perspectiva 

de comparação ou validação de sua fidelidade com o texto original, além de pairar sobre elas 

a ideia de inferioridade, o que acaba dificultando a compreensão sobre o que se trata o 

fenômeno adaptativo. Quando em linhas gerais, se trata de um processo que está para além de 

uma transposição de um sistema de signos para outro, pois traz em suas especificidades 

significações e ressignificações, existindo, portanto, uma passagem “transcultural” 

(HUTCHEON, 2013) passível de investigação. Ou seja, não deve ser percebido apenas como 

diálogos entre textos, mas também com contextos históricos e culturais diferentes. Por isso, as 

adaptações devem ser entendidas como repetição, porém não são replicações (HUTCHEON, 

2013). Essa “homenagem”, em muitas vezes, proporciona uma oportunidade de questionar e 

recontar o texto homenageado, inserindo elementos que naquele momento são pertinentes, 

uma vez que, cada texto está mergulhado em uma tessitura histórica e social diferente. Dessa 

maneira, entendemos as personagens assumem lugares narrativos construídos historicamente, 

através de um processo para, a partir disso, abordar de forma mais específica à interlocução, 

as relações dialógicas entre os textos. Com isso, obter uma melhor compreensão das 

particularidades e subjetividades presentes no texto adaptado. Partindo da premissa de que 

podemos visualizar a história através desses textos, é que nos debruçamos sobre a adaptação 

A Bela e a Adormecida (2015), de Neil Gaiman que se trata de uma adaptação do conto A 

Bela Adormecida, do Charles Perrault. Todavia, faz-se necessário pensar de que maneira elas 

podem ser aplicadas em salas de aula, principalmente, porque é perceptível o interesse que as 

adaptações despertam aos mais variados públicos. Muito porque ao conhecer o texto adaptado 

e ao sentir as suas nuances na adaptação, acaba se tornando uma das razões que causa o prazer 

no leitor, pois seria uma repetição combinada com um elemento surpresa, um “novo” 

direcionamento ou perspectiva. Isto significa que o autor propõe uma reapropriação e 

ressignificação de uma obra ou de um conjunto de obras que poderá ser compreendida ou não 

pelo leitor, o que vai definir será suas leituras anteriores juntamente com sua capacidade de 

ressignificar a obra. Nesse sentido, neste artigo temos por objetivo fomentar e nortear uma 

proposta de leitura da adaptação A Bela e a Adormecida, pontuando os possíveis caminhos 

para abordar o texto escolhido. Para atingir o objetivo proposto nossas observações serão 

fundamentadas principalmente nos pressupostos teóricos de: Eisner (1989), Vergueiro (2004), 

Hutcheon (2013) e Mendonça (2008), entre outros. 

Palavras-chave: Adaptação; Leitura; Sala de aula. 

 

 

ADAPTAÇÕES DE JOÃO E MARIA, DOS IRMÃOS GRIMM: 

CONTRIBUIÇÕES DE FIGUEIREDO PIMENTEL, CARLOS 

FERREIRA E WALTER PAX 

 

Autora: Cristina Rothier Duarte 

Coautora: Daniela Maria Segabinazi 

 



 

 

Resumo: Nesta comunicação, analisamos as adaptações do conto João e Maria ([1812]/2012), 

recolhido da tradição popular por Jacob e Wilhelm Grimm, realizadas por Figueiredo 

Pimentel ([1894]/1958), considerado precursor cronológico da literatura infantil brasileira, e 

por Carlos Ferreira e Walter Pax (2007), escritor e ilustrador, respectivamente, de uma versão 

do conto em HQ. Metodologicamente, empregamos a pesquisa bibliográfica qualitativo-

interpretativa. Como resultado, percebemos que ambas as adaptações contribuem para 

apermanência do texto fonte, ora acrescentando, ora retirando elementos que constituem a 

primeira narrativa, ao mesmo tempo em que conferem novas possibilidades de leitura. 

Palavras-chave: Adaptação; Contos clássicos; HQ; Letramento. 

 

 

A PRINCESA E A ERVILHA: UM CONTO DE HANS CHRISTIAN 

ANDERSEN ADAPTADO PARA HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Autor: Ana Paula Serafim Marques da Silva 

Coautora: Uélida Dantas de Oliveira 

Orientadora: Daniela Maria Segabinazi 

 

 

Resumo: Neste artigo, propomos uma análise da adaptação do conto “A princesa e o grão de 

ervilha”, de Hans Christian Andersen, para história em quadrinhos realizada por Stephanie 

True Peters, traduzido por Fabio Teixeira, preocupando-nos em mostrar de que maneira foi 

realizado o processo adaptativo do conto para o gênero HQ. A metodologia adotada foi a 

pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo-interpretativo. Para base teórica, adotamos as 

considerações de Eisner (1989; 2010; 2013), Zilberman (1994), Powers (2008), Carvalho 

(2006). Como resultados, verificamos que as quadrinizações de obras literárias podem ser um 

bom recurso de valorização do clássico e sua permanência em outro suporte. 

Palavras-chave: História em quadrinhos; Adaptação; A Princesa e a Ervilha. 

 

O USO DA LITERATURA INFANTIL NA EDUCAÇÃO ÉTNICO-

RACIAL NAS SÉRIES INICIAIS DA EMEF LUIZA LIMA LOBO, JOÃO 

PESSOA – PB: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

Autora: Iany Elizabeth da Costa 

 

Resumo: Apresentamos a experiência educativa do uso da literatura infantil étnico-racial nas 

séries iniciais da EMEF Luiza Lima Lobo, situada no bairro do Alto do Matheus, João Pessoa 

– PB, enquanto professora de Ensino Religioso da PMFP nesta escola. Trabalharmos a 



 

 

temática a partir de dois livros infantis: a Menina Bonita do Laço de Fita (MACHADO, 1988) 

e O Cabelo de Lelê (BELÉM, 2007), apresentados em via digital, buscando com eles 

demostrar a diversidade étnico-racial, visando à valorização da estética negra, presentes nos 

diferentes tons de pele, nos cabelos, nos modos de vestir e sentir, demostrando que essas 

diferenças são positivas e devem ser valorizadas e respeitadas, por meio de uma metodologia 

participante a partir da produção de desenhos com os alunos sobre os livros vivenciados. 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil, Educação Étnico-Racial, Séries Iniciais e Diversidade 

Étnica. 

 

ADAPTAÇÕES CULTURAIS: O QUE TEM DE AFRO-BRASILEIRO 

NAS RELEITURAS CONTEMPORÂNEAS DE “CINDERELA” 

 

Autora: Jhennefer Alves Macêdo 

Orientadora: Daniela Maria Segabinazi 

 

Resumo: As recentes pesquisas nos mostram que interesse pelas obras literárias com 

temáticas afro-brasileiras é resultante da promulgação da Lei 10.639/03. A partir desse marco 

legal, as editoras passaram a investir em publicações de narrativas denominadas como afro-

brasileiras. Entre essas produções, nos chama a atenção o crescente aumento das adaptações 

dos contos populares europeus, especialmente dos que possuem princesas. Todavia, essas 

inúmeras adaptações despertam questionamentos quanto a sua real contribuição para a 

recuperação das histórias das mulheres negras/africanas que ficaram à margem dos textos 

literários destinados para o público infantil por muitos séculos.   Sendo assim, usando como 

corpus três adaptações do conto primário de “Cinderela”, nesta pesquisa apresentaremos os 

resultados de um estudo teórico-analítico desses contos. Além disso, teceremos discussões a 

respeito de como os idealizadores dessas adaptações se apropriam de textos provenientes das 

culturas coloniais para adaptá-los a um novo contexto e a um novo público. Ademais, 

analisaremos, sobretudo, se essas adaptações, através de seus textos verbais e visuais, 

apresentam respostas às ideologias presentes nos textos europeus e promovem a emancipação 

de seus novos leitores. Para desenvolvimento dessas análises, nos embasaremos nos estudos 

de Ceccantini (1997), Oliveira (2008), Zolim (2009), Hunt (2010) e Hutcheon (2013). 

Palavras-chave: Adaptação; Literatura infantil afro-brasileira; Contos populares. 

 

 

 

 

 

“ONDE VIVEM OS MONSTROS”: ADAPTAÇÃO DE OBRAS DE 

LITERATURA INFANTIL/JUVENIL PARA O INCENTIVO À LEITURA 

 

Autora: Luana Pinheiro Souza 



 

 

 

Resumo: Grande parte de nós compreende a importância da leitura para a formação dos 

sujeitos, no entanto, por meio das discussões travadas sobre este tema, percebemos que há 

dificuldades no ensino de literatura nas escolas com consequências imediatas na constituição 

do hábito da leitura nos jovens, uma vez que a forma como o professor trabalha a leitura em 

sala de aula é determinante para que a criança desenvolva o gosto pela leitura e sinta-se 

incentivada a efetuar leituras diversas. Essa dificuldade é na verdade um conjunto de fatores 

que precisa ser levado em consideração para que seja corrigido de acordo com as 

necessidades exigidas em cada ambiente escolar. Esta pesquisa tem por objetivo propor 

reflexões acerca do ensino de literatura infantil/juvenil para a formação e o desenvolvimento 

de jovens leitores, isto é, buscamos investigar a importância do incentivo à leitura, bem como 

os métodos de abordagem de literatura infantil/juvenil que contribuem para o 

desenvolvimento crítico e reflexivo de alunos do ensino fundamental. Atualmente, muitas 

obras de literatura infantil/juvenil têm sido adaptadas para diversos outros suportes, 

promovendo o incentivo à leitura e contribuindo para a disseminação dessas obras, como é o 

caso do livro infantil ‘Onde vivem os monstros’, do escritor e ilustrador americano Maurice 

Sendak, publicado em 1963 e adaptado para o cinema no ano de 2010. Diante disto, buscamos 

direcionar nosso estudo para a seguinte questão: “De que forma o ensino de literatura 

infantil/juvenil pode ser abordado, de modo a fomentar nos alunos o prazer pela leitura?” Para 

responder à esta questão serão analisados os métodos de ensino frequentemente utilizados, 

evidenciando a contribuição das adaptações das obras de literatura infantil/juvenil para o 

interesse das crianças e jovens, assim como as obras comumente abordadas pelos professores, 

a fim de que possamos perceber as dificuldades enfrentadas por eles para motivar nos alunos 

o gosto pela leitura e, consequentemente, o desenvolvimento ético e intelectual desses sujeitos 

em formação. Diante disto, a metodologia utilizada em nossa pesquisa é de caráter 

bibliográfico, tendo como ponto de partida a revisão de leitura referente ao ensino da 

literatura infantil/juvenil e à formação de jovens leitores. Assim, nos fundamentamos em 

Barbosa (1994), Matencio (1994), Charmeux (2000), Jolibert (1994), Spodek (1998) e 

Cademartori (1987) para amparar nosso estudo, uma vez que estes autores trazem 

contribuições importantes acerca do tema proposto já que discutem sobre o ensino-

aprendizagem da leitura para as crianças, bem como o papel fundamental do professor no 

incentivo e desenvolvimento desta prática pedagógica. Isto posto, concluímos que o papel da 

literatura nos primeiros anos é fundamental para que se processe uma relação ativa entre o 

falante e a língua. Para além do desenvolvimento de apropriação do sistema linguístico, a 

criança otimiza seu pensamento crítico e reflexivo, já que a descoberta do prazer pela leitura é 

a chave para a conquista do leitor, pois abrirá as portas da imaginação, levando o leitor 

iniciante a mundos jamais conhecidos, libertando-o das amarras da ignorância e da 

manipulação e tornando-o um sujeito ativo e crítico do mundo que o cerca.  

Palavras-chave: Literatura Infantil; Juvenil. Ensino; Formação de Leitores. 

 



 

 

GT 11 - A LEI 11.645/08 NAS ARTES E NA EDUCAÇÃO: 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS INDÍGENAS E AFRO-

BRASILEIRAS 

CE* – SALA 308 
 

Coordenadores: Ms. Clarissa Suzuki (USP) 

Ms. Maria Pinheiro (FE-USP) 

 

Resumo: Decorridos 15 anos da Lei 10.639/03 e sua revisão no ano de 2008 com a 

publicação da 11.645, muitas experiências práticas e teóricas foram acumuladas em 

decorrência da sua implementação, que tornou obrigatório o ensino da história e das culturas 

afro-brasileiras e indígenas nas escolas da educação básica. Essa temporalidade possibilita o 

compartilhamento de ações que vem sendo implementadas, assim como seus principais 

desdobramentos, no espaço da escola (e fora dela), no sentido de inspirar e fortalecer outros 

fazeres e saberes culturais e pedagógicos. Parte-se do pressuposto de que a abordagem das 

manifestações culturais indígenas e afro-brasileiras, em uma perspectiva crítica, implica 

explorar outras epistemologias e, portanto, outras pedagogias, que integram de forma 

dinâmica linguagens e áreas do conhecimento diversificadas, como a dança, as visualidades, a 

música, a culinária, a história oral, a religiosidade, a festa etc. O Grupo de Trabalho situa-se 

na área temática de ensino de artes, tendo como principal aporte teórico e metodológico os 

estudos decoloniais, campo que reúne epistemologias alternativas ao projeto civilizatório 

moderno/colonial emergentes no contexto latino-americano. Serão critérios de avaliação dos 

trabalhos submetidos: pertinência em relação ao tema proposto; clareza na construção formal 

e conceitual; contribuição teórico-prática para a área das artes e da educação; relevância da 

experiência e/ou da pesquisa em uma perspectiva transformadora. 

 

 

Trabalhos Aprovados: 

HISTÓRIAS DE CRIANÇAS: UM ENCONTRO COM AS MEMÓRIAS 

DE CAROLINA MARIA DE JESUS 

 

Autora: Fátima Santana Santos 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar através da história de vida e as memórias da 

escritora Carolina Maria de Jesus, como sua representatividade, a partir da sua escrita 

contribuem para uma educação voltada para práticas institucionais que abordem questões de 

ensino-aprendizagem nas relações étnico-raciais junto às crianças. Trata-se de um estudo 

descritivo que evidência experiências metodológicas com crianças em uma instituição 

municipal de ensino no município de Lauro de Freitas – BA, onde o debate entretece entre as 

histórias contadas pelas crianças a partir de um projeto escolar, e uma discussão inicial sobre 

pobreza, gênero e questões raciais. Foi possível perceber a partir dos exemplos relatados o 



 

 

quanto é possível que as crianças vivenciem suas experiências positivas e de 

representatividade no âmbito escolar com projetos, que de forma provocativa, trazem 

proposições que fomentem novas provocações sobre o currículo escolar em instituições de 

Educação Infantil. 

Palavras-chave: Criança negra; Carolina Maria de Jesus; Menina; Pobreza; Relações étnico-

raciais. 

 

 

OS MITOS E CONTOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA PRÁTICA DE COMBATE AO 

RACISMO E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 

Autora: Giselda Pereira Rodrigues 

 

Resumo: O percurso formativo de um (a) professor (a) pode se dar oficialmente a partir da  

graduação, mas ela é composta por todas as experiências familiares, sociais e culturais. A 

pesquisa pretende a partir da trajetória formativa da pesquisadora investigar as lacunas na 

formação de professores (as) acerca do ensino da História e Cultura Africana e Afro-

brasileira. A pesquisa de campo a ser realizada, busca encontrar uma prática formativa para 

professores que dialogue a partir do estudo dos contos e mitos tradicionais africanos e afro-

brasileiros, com o racismo no contexto escolar. E também com a reflexão sobre a trajetória 

formativa individual de professores, incluindo suas histórias de vida. 

 

Palavras chave: Formação de professores; Racismo; Contos tradicionais; Cultura negra. 

 

DA COR DE ÉBANO: história, arte e estética na valorização da negritude 

no ambiente escolar. 

 

Autor: Henrique Eduardo de Oliveira  

Coautora: Kelly Cristine Cordeiro  

 

Resumo: O presente texto propõe reflexões acerca da instrumentalização da Lei 10.639/03 

que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, dentro de ações 

interdisciplinares realizadas pelas disciplinas de Artes e Língua Portuguesa, voltadas à 

valorização da experiência histórica e da estética afro-brasileira no contexto do espaço escolar 

do Centro Estadual de Ensino Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos na cidade de 

Extremoz – RN. A presente abordagem, diz respeito ao desenvolvimento de ações conjuntas 

promovidas através de um projeto de disciplina eletiva, através do qual veem sendo 

promovidas oficinas didáticas que buscam envolver os/as estudantes no debate sobre a 

formação sócio-histórica e cultural brasileira, diversidade étnica e cultural e racismo. De 



 

 

modo a promover o enfrentamento ao racismo no ambiente escolar, além de promover a 

valorização da negritude, de modo a sensibilizar os/as alunos/as a se reconhecerem de forma 

positiva como partícipes da identidade afro-brasileira, em um contexto escolar marcado por 

uma maioria étnica afrodescendente que não se vê representada, nem mesmo consegue 

vislumbrar a prática e a perpetuação do racismo, manifesto em seu cotidiano. As ações 

didáticas contam com o apoio do projeto de extensão “Diálogos sobre diversidade”, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte-UERN, cujo foco central é a promoção e 

valorização da identidade afrodescendente por meio de atividades artísticas, como arte 

fotográfica, no intuito de valorizar a estética negra no ambiente escolar, culminando com um 

ensaio fotográfico e uma exposição.  

 

Palavras-chave: Identidade afro-brasileira; Negritude; Racismo; Estética. 

 

 

DIVERSIDADE ÉTNICA: BRINCADEIRAS, JOGOS, DANÇAS E 

HISTÓRIAS 

Autora: Janeide S. Silva  

Coautora: Janete S. Silva  

 

Resumo: Diversidade Étnica: brincadeiras, jogos, danças e histórias versa sobre aspectos 

estéticos culturais da infância afro-brasileira, africana e indígena. Desenvolvido com crianças 

de faixa etária entre 4 e 6 anos, em parceria com profissionais da educação dos diversos 

seguimentos da instituição, famílias e especialistas, que possibilitou a construção de 

ambientes de pesquisas, nos quais as crianças acessaram diferentes procedimentos de criação 

e reflexão sobre imagens, brincadeiras e brincantes, que propiciaram a ampliação de seu 

repertório cultural e artístico, numa perspectiva multicultural e de combate ao racismo.  

 

Palavras-chave: Brincadeira; Cultura Indígena; Infância; Negritude. 

 

 

MEMÓRIAS DE UM BALAIEIRO: Educação de Jovens e Adultos e um 

mergulho em suas pertenças 

Autora: Ladjane Alves Sousa 

Resumo: O artigo objetiva relatar as experiências e práticas desenvolvidas com uma turma de 

Educação de Jovens e Adultos. Considerou em seu fazer uma política de projeto voltada para 

a valorização das pertenças e territorialidades dos sujeitos da EJA. A proposição 

metodológica buscou conhecer a história de um balaieiro, homem com pertenças próximas 

aos dos estudantes para dar maior sentido ao fazer escolar. O entendimento é que quando se 

parte das vivências dos discentes as práticas escolares têm mais significado.  



 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Memórias de um balaieiro; Pertença. 

 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA A DIVERSIDADE ÉTNICO-

RACIAL: PERSPECTIVAS DE PROFESSORES DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE 

JOÃO PESSOA-PB 

Autora: Verônica Brito Ferraz Gominho  

Orientadora: Elzanir dos Santos 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar concepções e práticas de professores, no 

campo da diversidade étnico-racial, de uma escola pública da rede municipal de João 

Pessoa/PB, delimitando como objetivos específicos: mapear a formação dos professores para 

atuar com a temática e caracterizar concepções de docentes acerca do que consideram 

importante para a melhoria do trabalho com a temática para as relações étnico-raciais na 

escola. Desenvolveu-se por meio da abordagem qualitativa, com entrevista semiestruturada 

realizada com três professores da rede municipal de João Pessoa. O resultado da análise 

aponta que os professores investigados dominam alguns conceitos centrais sobre a temática, 

assim como procuram trabalhar, na sua prática cotidiana, reflexões e orientações voltadas à 

diversidade étnico-racial; quanto à formação, os docentes apontam dificuldades quanto à 

mobilidade e permanência nos cursos de formação continuada ofertados pelo município de 

João Pessoa e relatam que os conhecimentos adquiridos no campo se deram, 

predominantemente, em função de suas buscas pessoais. Conclui-se, portanto, que é de 

extrema importância que a escola promova debates não só com o corpo discente, mas 

igualmente, com o corpo docente acerca da temática com o objetivo de promover práticas 

antirracistas.  

 

Palavras-chave: Política Educacional; Diversidade Étnico-Racial; Formação Docente; 

Práticas Pedagógicas. 

 

 

UMA COBRA NA SALA DE AULA: PROJETO OFÍDIAS: UM 

DIÁLOGO SOBRE CULTURA INDÍGENA PARA NÃO INDÍGENAS 

Autora: Priscila Passos de Lima 

A Lei 11.645, tornou obrigatório o ensino da história e das culturas afro-brasileiras e indígenas 

no ensino de arte. Contudo, metodologias que permitam aproximações com os elementos simbólicos 

e visuais de nossas matrizes culturais ainda são escaços. O Projeto Ofídias, realizado em novembro 

de 2016 em Belo Horizonte, Minas Gerais, traz diálogos com a arte contemporânea através da 



 

 

imagem mitológica da cobra foi eleito como sujeito deste estudo, pois a cobra, na cultura 

brasileira, representa desde a própria encarnação de Satanás, figura responsável pela queda da 

raça humana, segundo a descrição bíblica que fundamenta o cristianismo, até a personificação 

de genitora da humanidade, em narrativas dos povos indígenas na região do Noroeste do 

Amazonas. Sua imagem é encontrada com recorrência em várias representações pictóricas de 

várias etnias. Sendo também a imagem um viés da linguagem, o acesso à saberes,   pois como 

Huberman (2012),aponta “para conhecer é preciso imaginar”, cabe repensar a relação entre a 

imagem e o saber. Loureiro (1995), aponta que o imaginário cultural amazonense tem total 

relação com os elementos da natureza em seu contexto mitológico, atribuídos à imensidão do 

espaço geográfico, onde a grandeza espacial não se tem como mensurar. A serpente, então, é 

o elemento cultural de convergência desta relação entre o rio e o cotidiano tanto homem 

ribeirinho quanto do urbano no Amazonas. Exemplo é sua representação no mito da “Cobra-

Canoa” ou “Canoa da transformação” ,descrito no livro escrito por indígenas Dessanas, 

“Antes o mundo ainda não existia”, também presente na narrativa de outras etnias, onde a 

cobra é genitora da humanidade. Quando vislumbramos a atuação do professor de artes, 

entramos em um contexto onde ele se firma como um mediador capaz de conduzir os alunos 

por uma imersão na cultura de outros povos, e ao contextualizarmos o Brasil focamos nos 

povos tradicionais de vertente indígena. Podemos refletir a existência do homem olhando 

como um jogo entre sentir(vivenciar) e o simbolizar(transformar vivencias em símbolo). O 

arte-educador, possibilita aos discentes o encontro com elementos culturais de regiões 

distanciadas geograficamente, porém interligadas por memórias coletivas. Essas 

experimentações assumem um panorama de descobertas intrínsecas sobre a matriz indígena 

que compõe os grupos étnicos que formaram o Brasil, tais grupos nos conduzem em 

territórios que não seriam possíveis de tocar pelo plano físico, porém, é possível uma 

aproximação por estarmos interligados em teias metafísicas, repletas de simbolismos e 

significados comuns. Então, na aula de artes, abordagens que permeiem o terreno do afetivo 

permitem uma imersão cultural. Para Dewey (2010, p.114), “Não obstante, a experiência em 

si tem um caráter emocional satisfatório, porque possui integração interna e um desfecho 

atingido por um movimento ordeiro e organizado.” . Portanto, o arte-educador poderia traçar 

um caminho onde sua metodologia se apropriaria dos referenciais indígenas para possibilitar 

um retorno a nossas raízes culturais, cabendo a imagem da serpente assumir o papel de elo de 

ligação entre o mundo palpável e o imaginário de uma memória coletiva, Para Barbosa 

(2008), “ A história intelectual e formal, usa vestimenta acadêmica, enquanto a memória não 

respeita regras nem metodologias, é afetiva e revive cada lembrança.”.O objetivo geral deste 

artigo é  compreender as relações entre a imagem da cobra e o ensino das artes visuais no 

Projeto Ofídias. Como específicos, pretende-se contextualizar as referências da mitologia 

indígena relacionadas a imagem da cobra no Projeto Ofídias e traçar o percurso  desenvolvido 

no projeto, para exemplificar uma metodologia que possibilite ao educador uma mediação 

com a cultura indígena e a arte. Utilizamos abordagem qualitativa de cunho exploratório, 

quanto aos procedimentos técnicos, pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

Pretendemos, propagar recursos que auxiliem no ensino de arte no Brasil com uma 

perspectiva que não colonial. Concluímos ser de grande importância política metodologias de 

ensino de arte que aproximem a cultura indígena ao conteúdo pedagógico em sala de aula. 



 

 

Palavras-chave: Artes Visuais; Imagem; Mito; Cobra; Educação. 

 

TEATRO COMO FERRAMENTA DE SENSIBILIZAÇÃO: DIÁLOGOS 

ENTRE O CRISTIANISMO E AS RELIGIÕES DE MATRIZES 

AFRICANAS EM SALA DE AULA 

Autora: Jennifer Adrielle Trajano Lima 

Co-autora: Elisa Ferreira Teixeira  

A discussão baseada na história e cultura afro-brasileira é uma alternativa urgente e necessária 

para a atualidade. Sabendo disso, o objetivo deste trabalho foi gerar sensibilização e respeito 

nos educandos quanto à prática das religiões afro-brasileiras. Para o alcance desta finalidade 

foi criada uma peça na Escola Liceu Paraibano – tema: Quem é o seu orixá? – de roteiro 

desenvolvido por uma professora de português e história, com falas pensadas pela turma, 

baseando-se nas invasões em África e no processo de catequização dos negros trazidos para o 

Brasil. Como resultado da aplicação do projeto, tem-se questionários que dão indícios de o 

objetivo ter sido alcançado. 

Palavras-chave: Teatro na escola; Religiões afro-brasileiras; Colonização; Educação 

interdimensional.  

 

GT 12 - FRAGMENTOS DO CONSTITUCIONALISMO 

SOCIAL BRASILEIRO EM TEMPOS DE CRISE: REFORMAS 

E RETROCESSO NOS DIREITOS SOCIAIS 

CCJ* – SALA 06 
 

Coordenadores: Dr. Jailton Macena de Araújo (UFPB) 

Me. Ana Carolina Gondim de A. O. Ramalho (UFPB) 

 

Resumo: A construção da ciência jurídica, como um dado social que reflete a cultura e os 

valores de dada sociedade, determina a compreensão dos direitos como parte do 

conhecimento metódico, cujo propósito é apreender e construir o sistema jurídico. Nessa 

medida, a carga valorativa da sociedade influencia e orienta a hermenêutica e a aplicação das 

normas jurídicas, indicando novos rumos para o fenômeno jurídico e para própria sociedade. 

A essa evidência, em tempos de crises agudas, nas esferas mais diversas da sociedade, a carga 

axiológica que orientou a produção do texto constitucional, acaba por passar por novas 

configurações que, no contexto brasileiro hodierno, revela verdadeiro esfacelamento dos 

elementos sociais que orientaram no passado a produção da chamada Constituição Cidadã, 

revelando no cenário atual verdadeiro retrocesso nos direitos sociais. Várias foram as 

alterações promovidas pelo Congresso Nacional no sentido de reorganizar o campo das 



 

 

estruturas sociais, sob a justificativa de tentar superar a crise econômica que assola o país 

desde meados de 2014, todavia, a despeito da preocupação econômica demonstrada, os 

índices sociais têm piorado sistematicamente ao longo dos últimos anos. Nessa senda, a ideia 

de contrarreforma social tem se firmado a partir de retrocessos normativos perpetrados através 

de ações legais, porém ilegítimas, que se apresentam como arroubo antidemocrático. Nessa 

medida, pretende-se, neste grupo de trabalho, promover o debate plural e multidisciplinar 

sobre os impactos e a fragmentação que as chamadas reformas dos direitos sociais têm 

promovido constitucionalismo brasileiro. 

 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

“EM NOME DA NATUREZA”: DISCURSOS E MOBILIZAÇÕES 

CATÓLICAS NO BRASIL CONTRA A INSERÇÃO DE DISCUSSÕES 

EM TONRO DO GÊNERO NA ESCOLA 

 
Autor: Emanuel Freitas da Silva 

Resumo: Inúmeras discussões em torno das questões que envolvem a temática “gênero e 

sexualidade” têm sido travadas nos últimos anos, em especial no que tange à elaboração de 

políticas públicas que visem combater o histórico processo de exclusão de sujeitos que 

divergem do padrão hegemônico estabelecido para o uso dos corpos. Nesse sentido, a própria 

utilização do termo “gênero”, semantizado como um novo aporte “ideológico”, tem sido 

combatida numa poderosa campanha engendrada por lideranças religiosas (católicas e 

protestantes), no Brasil e no mundo, para a retirada do termo de documentos públicos e 

políticas públicas, em especial daquelas ligadas à educação. O objetivo desse texto é 

apresentar os principais argumentos de lideranças católicas, em especial ligadas ao 

movimento de Renovação Carismática, em textos elaborados para o “esclarecimentos de 

fiéis” acerca dos “perigos da ideologia de gênero” (destacando três autores católicos) e a 

mobilização feita, no Brasil, pela CNBB e por algumas dioceses do país. 

 

 

A ARTE COMO POSSÍVEL INSTRUMENTO DE VISIBILIDADE DO 

TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO NO BRASIL 

 
Autora: Rayanne Aversari Câmara 

Orientador: Jailton Macena de Araújo  

Resumo: O trabalho aborda a proteção jurídica conferida às crianças e aos adolescentes no 

Brasil, refletindo que a ineficácia das normas em relação ao trabalho infantil doméstico 

decorre, dentre outros fatores, da invisibilidade desse tipo de exploração, muitas vezes 



 

 

mascarada como ajuda ou participação social. O objetivo é apresentar as práticas artísticas 

como uma alternativa para dar visibilidade e consequentemente promover a vigilância, 

conferindo, assim, maior efetividade aos direitos e garantias já positivados. Quanto ao método 

de abordagem, será o hipotético dedutivo, os métodos de procedimento serão o histórico e o 

monográfico, e a técnica de pesquisa será a documentação indireta. 

 

 

A REFORMA TRABALHISTA E A “ULTRAHIPOSSUFICÊNCIA” DA 

TRABALHADORA 

 
Autora: Nayra Luíza Vilarim Pereira 

Orientador: Jailton Macena de Araújo 

 
Resumo: Pretende-se demonstrar, através de uma abordagem hipotético-dedutiva, a ultra 

hipossuficiência da mulher nas relações empregatícias, tendo em vista a aprovação da Lei 

13.467/2017. Será utilizada a pesquisa bibliográfica para atestar essa categoria especial na 

qual a trabalhadora está inserida, que tem a maternidade como uma de suas justificativas e 

exige especial proteção do Estado e da legislação trabalhista, a fim de que não somente 

ingressem, mas permaneçam no mercado de trabalho em condições dignas e de igualdade com 

os demais. É óbvio que não existem relações de trabalho neutras, mas a flexibilização das 

normas trabalhistas avivam as forma mais estereotipadas das relações de sexo. A esta 

evidência, o trabalho da mulher passa a ser alvo dos maiores retrocessos perpetrados pela 

Reforma Trabalhista, uma vez que a precarização que atinge o trabalhador acaba por tornar 

ainda mais profunda a vulnerabilidade feminina, ampliando, de forma clara, a chamada 

“hipossuficiência” para uma nova categoria de “ultra-hipossuficiência” que fragiliza ainda 

mais fortemente as relações laborais assentadas no gênero. 

 

A MULHER NA SOCIEDADE PATRIARCAL:MUDANÇA DE 

SOBRENOME APÓS O CASAMENTO 

 
Autor: Alex Alves dos Santos 

Resumo: Este artigo visa analisar através das teorias da comunicação a mudança dos 

sobrenomes de mulheres enquanto solteiras por conta de seu casamento, analisando a relação 

e o impacto do patriarcado machista nesse fenômeno, dentro da cultura brasileira. O objeto de 

análise será o gênero certidão de casamento, de mulheres que tiveram seus sobrenomes 

modificados, retirando o sobrenome recebido dos pais e adicionando o de seu cônjuge. O 

artigo analisa através do viés da teoria da comunicação e dos estudos sobre feminismo essa 

construção social, para assim mostrar que esse fenômeno social de supressão de sobrenomes 

interfere na construção de identidade da mulher e fomenta o machismo institucional. 

 



 

 

 

 

O LITISCONSÓRCIO À SERVIÇO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO DO TRABALHO 

 
Autora: Gabriela Brito De Souza 

Coautores: Ana Tereza Soares de Maria 

Edvaldo Ferreira da Silva Junior 

 

Resumo: O trabalho em tela se propõe, através de pesquisas bibliográficas, compreender o 

litisconsórcio para o processo do trabalho como instrumento para o princípio da duração 

razoável. Nele, dois ou mais sujeitos figuram no polo ativo e/ou passivo da Ação, 

possibilitando a resolução conjunta de lides distintas ligadas no plano subjetivo. Por exemplo, 

quando necessário, exige a cumulação subjetiva, independentemente da vontade das partes, 

por imposição legal ou pela natureza da relação jurídica em controvérsia, o que permite a 

resolução da lide e, por conseguinte, impede rediscussões inócuas sobre o mérito que foi 

decidido. Por sua vez, quando unitário obriga o juiz a proferir sentença de mérito uniforme 

para todos os litisconsortes. Assim, o litisconsórcio auxilia na concreção de um processo do 

trabalho justo e célere. 

 

 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO 
 

Autor: Armando de Araújo Paiva Neto 

Coautores: Edlene Caxias Meneses 

Jéssica Pereira da Silva  

 

Resumo: O princípio da duração razoável do processo tem como lastro legal a emenda 

constitucional nº45/04. Conforme tal ordenamento, o Estado tem o dever de promover a sua 

garantia, seja na seara judicial ou administrativa. No Processo do Trabalho, tal princípio deve 

ser observado com primazia, tendo em vista que o trabalhador é a parte hipossuficiente da 

relação jurídica. No plano da eficácia, deve estar em harmonia com as garantias processuais, 

como contraditório, ampla defesa, devido processo legal, etc. Deste modo, a duração razoável 

do processo não pode ser justificativa para se encurtar o rito processual ou para que sejam 

indeferidas diligências probatórias pertinentes ao deslinde do feito. 

 

 

REFORMA TRABALHISTA REDUZINDO O ACESSO À JUSTIÇA 
 

Autora: Aislan Saraiva Tavares  

Coautores: Anna Rachel Alves de Arruda 

Francisco Pereira da Silva Junior 

 



 

 

Resumo: O acesso à justiça garantido no artigo 5°, XXXV, CF/88, teve repercussão com a 

vigência da lei 13.467/17, alterando dispositivos da CLT que protegiam os direitos dos 

trabalhadores. Restou-se demonstrada a fragilização dos direitos com a mudança no 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Busca-se, assim, comparar as 

legislações vigentes e a revogada, correlacionando com o número de processos ingressos na 

Justiça do Trabalho, demonstrando que houve uma redução substancial no número de ações 

trabalhistas com a vigência da nova lei, tendo em vista que se tornou mais oneroso o processo 

para o sucumbente, limitando, assim, o acesso à justiça e ferindo princípios constitucionais. 

 

 

 

 

 

NOVOS PARADIGMAS JURÍDICOS: OS DIREITOS AUTORAIS 

FRENTE AO AVANÇO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Autor: Anna Rachel Alves de Arruda 

Coautores: Aislan Saraiva Tavares 

Francisco Pereira da Silva Junior 

O desenvolvimento da Inteligência Artificial tem progredido, propiciando novos paradigmas 

no âmbito jurídico, envolvendo, inclusive, o meio artístico no que concerne os direitos 

autorais. Pretende-se analisar acerca da autoria de obras artísticas produzidas por entes 

dotados de Inteligência Artificial, utilizando método dedutivo, pesquisas bibliográficas, 

estudo da legislação vigente e direito comparado. No Brasil, no que tange os direitos autorais, 

há a lei nº 9.610/98, porém, esta se torna obsoleta frente ao desenvolvimento tecnológico, 

fazendo-se necessário criação normativa que fomente o avanço e, simultaneamente, resolva os 

entraves autorais. 

Palavras-Chaves: Direitos autorais. Inteligência Artificial. Arte.  

 

DOENÇA MENTAL E ETNOPSIQUIARIA EM INTERFACE COM 

DIREITO, SAÚDE E RELIGIÃO. 

Autora: Ana Margareth Manique de Melo 

Resumo: Este artigo teve como interesse estudar a Loucura. Buscou realizar diálogo, não 

apenas entre diferentes autores e seus respectivos entendimentos a respeito deste tema, mas 



 

 

também, entre diversos referenciais, como histórico, antropológico, cultural, jurídico, 

psicológico, psiquiátrico e religioso. Os objetivos foram apontar algumas possíveis 

compreensões sobre a loucura, proporcionar interdisciplinaridade entre aqueles paradigmas, e 

auxiliar na construção de novas formas do olhar para o fenômeno religioso e suas diversas 

maneiras de expressividades. O desenvolvimento desse artigo ocorreu através do método de 

pesquisa bibliográfica. A escolha deste método se deu por este auxiliar pesquisas, que se 

interessam em analisar vários autores e seus entendimentos diante de determinado assunto, 

proporcionando a possibilidade de englobar grande quantidade de informação, corroborando 

assim para a obtenção de uma pesquisa de boa qualidade. A Cultura foi utilizada neste estudo 

como referencial por ser compreendida como um dos responsáveis por dar valor e 

reconhecimento à loucura como doença. É na Cultura em que o indivíduo está inserido, que 

há a possibilidade de recebimento de apoio, ou não, para a construção de uma organização 

psicológica, de seu crescimento e manutenção. É preciso, desta forma, ser observado que em 

cada época da humanidade há diferentes modos de descrever o que vem a ser enquadrado 

como doença, para isso os conhecimentos acadêmicos e as representações sociais e culturais 

de forma concomitante, entre outros paradigmas, são utilizados. Outros referenciais de estudo 

são a antropologia cultural e a etnopsicologia, as quais aproximam-se, ao dirigirem seus 

estudos para o que há de diferente entre os membros de uma mesma cultura, considerando 

esta uma totalidade irredutível em relação a outras. A etnopsiquiatria se fez presente por 

contribuir com sua diferente forma de entender a loucura, ou seja, esta busca embasar o 

desenvolvimento da área de saúde mental, a partir do trabalho de etnólogos e de psiquiatras 

tradicionais, os quais proporcionam transformação de fatos etnográficos em objetos 

etnológicos e de fatos nosográficos em objetos nosológicos. A junção destes resultados, 

realizada por um etnopsiquiatra, é capaz de gerar como resultado um olhar diferenciado e 

contextualizado para a prática clínica e para o estabelecimento de diagnóstico, prognóstico e 

tratamento. Houve momentos na História em que o louco foi considerado um possuído, 

relacionado à possessão demoníaca, em diversas estruturas religiosas e mágicas. Durante o 

período Renascentista, por volta da segunda metade do século XV, a loucura e o louco eram 

retratados, não apenas em peças teatrais, mas em danças e na literatura. Alguns escritos dos 

chamados loucos eram admirados e lidos pela classe culta francesa. Este status veio a 

modificar-se por volta do século XVII, quando ser louco tornou-se referência para exclusão 

social. Se anteriormente, haviam sido criados estabelecimentos para os loucos, nos quais a 

medicina árabe era utilizada como meio de cuidado, neste momento, estes mesmos espaços 

foram usados para enclausurarem os mendigos, os portadores de doenças mentais, os 

desempregados, os idosos miseráveis, entre outros. Não mais com uma visão social de 

admiração, mas buscou-se com essa atitude uma reestruturação burguesa do espaço social. A 

decisão de internar adquirida não se direciona para um estabelecimento médico, mas para uma 

estrutura semijurídica que, além dos tribunais, decide, julga e executa. Portanto, fica claro que 

na estrutura das casas de internamento, não esteve presente nenhuma ideia ou liderança 

médica, mas a intenção de naturalização do internamento desta população. 

 



 

 

GT 13 - MITO E RELIGIOSIDADE 

CCJ* – SALA 10 
 

Coordenadores: Dra. Alcione Lucena de Albertim (UFPB) 

Ms. Prisciane Pinto Fabricio Ribeiro (UFPB) 

 

 Resumo: Cada narrativa mítica traz, em seu cerne, um cunho sagrado, haja vista ser essas 

narrativas a busca de elaboração do seu próprio universo pelo homem de então. Nessa 

perspectiva, propõe-se, no âmbito literário, a análise de alguns mitos greco-latinos, tendo 

como foco o seu aspecto estruturante e religioso. 

 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

AS FACETAS DE DIONISO N’AS BACANTES, DE EURÍPIDES 
 

Autora: Mayana da Silva Carvalho 

Resumo: Dioniso é o deus mais misterioso do panteão helênico. Sua influência se espalhou 

rapidamente para além das fronteiras do mundo grego. É possível compreender essa figura 

enigmática e misteriosa através das obras onde se faz presente. Em um momento ele oferece 

benefícios aos seus devotos, em outro, está festejando com seu séquito nas festas dedicadas a 

si. Ele também deixa sua ira transparecer, executando os infiéis, ou se transformando em leão, 

ou até transformando pessoas em animais. Não importa como se tente explicar, o deus que 

trouxe o cultivo do vinho para os homens sempre será um mistério o qual não se pode 

entender completamente. Assim, propõe-se neste trabalho, analisar na peça As Bacantes, de 

Eurípedes, a atuação deste deus, e o seu aspecto sagrado na religiosidade grega.  

Palavras-Chave: Eurípedes; As Bacantes; Dioniso; Baco; Tragédia grega; 

 

 

A FEIÇÃO ERÓTICA DE AFRODITE: MITO E RELIGIOSIDADE 
 

Autora: Anna Carolina Soares e Marques 

 

Resumo: O presente trabalho propõe apresentar a feição erótica de Afrodite a partir da 

atuação de Eros, força geradora da vida, essência mítica da deusa. Nesse sentido, Afrodite 

pode ser percebida como entidade abstrata, força primordial de cunho religioso, coadunando 

em si também a personificação do amor, tendo a persuasão e a sedução como instrumentos do 

seu agir. Assim, através da análise literária de obras como Ilíada, Hinos Homéricos, e o Rapto 

de Helena, trataremos da personagem Afrodite, conforme a proposta apresentada.  



 

 

Palavras-chave: Afrodite; Mito; Religiosidade; Erotismo; Sedução. 

 

A CRIAÇÃO DO MUNDO: O MITO, NAS METAMORFOSES, DE 

OVÍDIO 

 

Autora: Priscila Pinto Fabricio Ribeiro  

Coautor: Leandro dos Santos Souza 

 

Resumo: O mito cosmogônico retrata as origens do universo. Presente na obra Metamorfoses, 

de Ovídio, o autor discorre sobre esse mito nos primeiros versos do Livro I da sua obra. 

Neles, o poeta mostra a diferenciação cósmica impulsionada por uma força que jaz por trás da 

separação dos elementos e consequente formação das partes que comporão o mundo, sendo 

essa força a causa dessa diferenciação e identificada como um deus. Assim, diante do quadro 

apresentado, propõe-se, neste trabalho, analisar o mito cosmogônico presente na obra citada, 

buscando identificar a força sagrada geradora do cosmos, apresentada no mito. 

Palavras-chave: Mito; Cosmogonia; Ovídio; Sacralidade. 

 

EXPRESSÃO DA RELIGIOSIDADE NO MITO DO RAPTO DE 

PROSÉRPINA 

 

Autora: Letícia Mª Quintella Viana  

 

Resumo: O presente trabalho propõe analisar o mito do rapto de Prosérpina presente no Livro 

V das Metamorfoses, de Ovídio, identificando na narrativa mítica o arcabouço de cunho 

religioso, como representação explicativa do surgimento das estações do ano. Filha de Júpiter 

e Ceres, a deusa é assimilada a Perséfone da tradição grega, sendo, neste caso, filha de Zeus e 

Demeter, que, deusa das terras cultivadas, representa a fecundidade da lavoura. Tendo em 

vista que o rapto de Prosérpina por Plutão, senhor do mundo ínfero, acarreta a desordem 

cósmica, Júpiter intervém, estabelecendo um pacto com Ceres, o qual promove o nascimento 

das estações, imprescindíveis para o funcionamento do ciclo produtivo da terra. Desta 

maneira, nossa metodologia está pautada em pesquisas bibliográficas que discutem a 

importância do mito para a religiosidade na civilização greco-latina arcaica, para isto 

utilizaremos o aporte teórico de Brandão (2015), Grimal (2000), Guimarães (1982), entre 

outros.  

 

Palavras-chave: Mito; Religiosidade; Estações; Prosérpina. 

 

 



 

 

O MITO DE NARCISO: TRANSCENDÊNCIA E SACRALIDADE, UM 

OLHAR PSICANALÍTICO 

Autora: Alcione Lucena de Albertim 

Resumo: Narciso, filho do rio Cesifo e da náiade Liríope, foi metamorfoseado na flor que 

leva o seu nome. Ele era muito belo e estava em sua plena juventude, mas desdenhava o amor, 

havia tão áspera soberba em tão aprazível beleza. Como castigo por tal hýbris, apaixona-se 

pela própria imagem nunca vista por ele anteriormente, com a qual se depara ao ver-se nas 

águas cristalinas e puras de um riacho em que nenhum animal ou humano havia bebido antes. 

Tão avassaladora é a paixão, que não consegue afastar-se da imagem refletida na água, e 

acaba fenecendo, transformando-se, por fim, no narciso. Nesse sentido, a proposta do trabalho 

é analisar o mito de Narciso, presente nas Metamorfoses, de Ovídio, voltando-se o olhar para 

o aspecto transcendente do mito, expressão da sacralidade e da psique humana.  

Palavras-chave: Mito; Narciso; Sacralidade; Psicanálise; Ovídio. 

 

O MITO DA CRIAÇÃO DO HOMEM: AS RAÇAS EM HESÍODO E EM 

OVÍDIO 

Autor: Leandro dos Santos Souza  

Coautora: Priscila Pinto Fabrício Ribeiro  

 

Resumo: Em Trabalhos e dias, Hesíodo apresenta o cotidiano dos mortais mostrando 

diretrizes de como proceder na vida. Dentre as narrativas, o poeta descreve o surgimento dos 

homens passando por cinco raças: ouro, prata, bronze, heróis e ferro. Por outro lado, o poeta 

latino Ovídio traz esse mito de maneira diferenciada nas Metamorfoses, em que são 

apresentadas para o leitor apenas quatro raças, deixando de descrever a raça dos heróis. O 

nosso trabalho propõe analisar o paralelo estrutural entre as eras dos homens presentes no 

mito das raças hesiódicas e aquelas apresentadas em Ovídio.  

 

Palavras-chave: Mito; Hesíodo; Ovídio; Raças 

 

 

 

 

UM ESTUDO DA HYBRIS NO MITO DE DÉDALO E ÍCARO EM AS 

METAMOROSES, DE OVÍDIO 

 

Autor: Saulo Santana de Aguiar 

Coautoras: Sayonara Souza da Costa 



 

 

Letícia Maria Quintella Viana 

 

Resumo: Este trabalho objetiva fazer um estudo sobre o mito de Dédalo e Ícaro, presente no 

livro VIII das Metamorfoses, de Ovídio, v. 183-235, com base na categoria analítica da 

Hybris, a desmedida que acomete este último personagem, responsável por levá-lo a um 

destino funesto. Para tanto, utilizar-nos-emos, como referencial teórico, dos seguintes autores: 

Jean Pierre Vernant, Junito de Souza Brandão, Pierre Grimal e Pierre Chantraine. Com efeito, 

o percurso traçado pela nossa pesquisa centrar-se-á no exame do texto latino original, 

buscando, por meio de uma análise do vocabulário empregado pelo autor, conferir que 

elementos estruturais caracterizam, no contexto religioso da mitologia greco-latina, a prática 

da Hybris. 

Palavras-chave: Mitologia; Hybris; Religiosidade; Literatura latina. 

 

 

PROFANAÇÃO E PUNIÇÃO NO MITO DE PENTEU 

Autor: Uadi Nóbrega 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o mito de Penteu, usando como 

corpus os versos (colocar versos) do Livro III das Metamorfoses, de Ovídio, a fim de 

averiguar de que forma o episódio apresenta a problemática da transgressão da medida 

estabelecida pelos deuses aos homens, bem como a punição como paga necessária para 

recobrar a superioridade divina sobre os mortais. O mito ilustra a figura de Penteu, rei de 

Tebas, como mentor da ação desmedida ao infringir o culto mistérico a Dioniso, agredindo 

impiedosamente as práticas das bacantes, fato que culmina no desfecho trágico do rei tebano. 

A partir disso, a pesquisa trará como mola propulsora os termos profanis e poenae, como 

elementos estruturais e determinantes para a compreensão do paralelismo entre sagrado e 

profano, tomando Mircea Eliade como principal base teórica para a discussão. 

Palavras-chave: Penteu; Metamorfoses; Ovídio; Baco. 

 

 

UMA ANÁLISE DO TRÍPLICE CONCEITO DE MITO 

Autora: Prisciane Pinto Fabricio Ribeiro 

 

Resumo: A proposta deste trabalho centra-se em analisar uma perspectiva triangular do 

conceito de mito, apresentada sob três formas de exposição do termo, a saber, mythos, μύθος e 

mito. A grafia latina mythos designará, em linhas gerais, o constructo do pensamento 

primitivo imbuído de sacralidade, compreendido na pesquisa a partir de excertos das obras 

homéricas e hesiódicas. Depois será observada, na Arte Poética de Aristóteles, como essa 

noção desenvolveu-se dando margem para o surgimento do conceito aristotélico de μύθος 

(grafia grega), elemento constitutivo da composição literária, a fabulação, e, por fim, o termo 



 

 

mito (grafia portuguesa) será percebido como a unidade entre os dois conceitos anteriores, 

definido como uma narrativa ficcional cuja base foi desencadeada nos primórdios.  

Palavras-chave: Mythos; Μύθος; Mito; Sacralidade; Fabulação. 

 

 

PROÊMIO DAS METAMORFOSES, DE OVÍDIO: O CARÁTER 

RITUALÍSTICO DA INVOCAÇÃO NA POÉTICA DE OVÍDIO 

 

Autor: André Marques Sousa 

 

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de tratar da invocação no proêmio das Metamorfoses, 

de Ovídio. Presente no modelo poético da épica Greco-latina, a invocação é um recurso da 

poesia de cunho mítico e ritualístico em sua função. Embora, no período vigente, séc. I d.C., a 

invocação tenha perdido sua função primordial ritualística em detrimento de se tornar um 

locus comum na poesia épica, é notável perceber a utilização da invocação no proêmio por 

Ovídio não essencialmente como um recurso poético, mas como uma evocação do caráter 

ritualístico dessa. Tendo em vista esse aspecto ritualístico e de recursividade poética nas 

Metamorfoses, a partir dos trabalhos de Fonseca, Veiga e Carvalho, o trabalho observa a partir 

da análise linguística e contextual mítica como se configura esse caráter ritualístico na 

invocação dos deuses no proêmio da obra. 

Palavras-chave: Invocação divina; Mito; Metamorfoses; Ovídio. 

 

 

O SENHOR DOS PEIXES: TRAJETÓRIAS DE UM YOGUE-

PESCADOR ENTRE AS MITOLOGIAS HINDU E TIBETANA 

Autora: Dra. Maria Lucia Abaurre Gnerre 

Coautor: Dr. Gustavo Cesar Ojeda Baez 

Resumo: O objetivo de nossa apresentação é desenvolver uma análise textual a respeito de 

uma narrativa mítica de origem hindu, que desenvolve um papel relevante na tradição na 

tradição do Budismo Vajrayāna1 do Tibete e Nepal. Trata-se do mito de Matsyendra Nāta, o 

primeiro grande mestre do Hatha Yoga, cujo nome em sânscrito significa literalmente “senhor 

dos peixes”. Este nome se deve ao fato deste personagem mítico ter sido um “mestre da 

pesca”, numa alusão a sua profissão de pescador, e teria recebido seus conhecimentos 

yoguicos de forma iniciática, diretamente do senhor Śiva, quando estava na barriga de um 

peixe.   

Palavras-chave: Hinduísmo; Yoga; Budismo; Tantra; Matsyendra Nāta  

 

                                                           
1 A respeito da tradição do Budismo Vajrayāna, cf. GNERRE & BRENNAND, 2013.  



 

 

 

GT 14 - RELIGIÕES ORIENTAIS 

 
Coordenadores: Ms. Derley Menezes Alves (UFPR) 

Dra. Klara Schenkel (UFPB) 

 

 Resumo: O objetivo principal deste GT é discutir pesquisas que versem sobre as religiões de 

matriz oriental (sejam elas tradicionais ou modernas), a partir de pressupostos teóricos e 

metodológicos das Ciências das Religiões, isto é, desde o viés histórico e antropológico, até 

abordagens hermenêuticas, filosóficas, literárias ou cognitivas. Vinculados a este grande 

objetivo pretendemos também: discutir os vários legados artísticos e educacionais que as 

tradições orientais trouxeram para a humanidade bem como desenvolvimentos 

contemporâneos destas tradições e as possibilidades de diálogo entre elas e o ocidente. 

 

 

GT CANCELADO 
 

 

 

GT 15 - ARTE E FILOSOFIA: SABERES LÍQUIDOS 

CCJ* – SALA 03 
 

Coordenadores: Dr. Robson Xavier da Costa (UFRN/UMinho) 

Ms. Márcio Soares dos Santos (ITESP) 

 

Resumo: Segundo Bauman (1999) vivemos na modernidade líquida. Termos como pós-

modernidade, hipermodernidade, modernidade tardia, apropriação, hibridismo e 

transculturação definem paradigmas contemporâneos. Desde 1960 as Artes Visuais dialogam 

com outras linguagens expressivas utilizando a Bricoláge e a apropriação, que possibilitam a 

heterogenia dos saberes apresentados no campo expandido (performances, site specifics, 

instalações, videoinstalações, intervenções urbanas, etc.). Neste GT questionamos: como se 

estabelecem as relações entre as artes, a educação e as religiões no mundo contemporâneo? 

Como o estudo das imagens pode aproximar as artes da educação? Pretendemos estimular o 

debate sobre as reflexões em torno das Artes e dos saberes humanos transdisciplinares. 

 

 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 



 

 

DAS AURAS DO PROFESSAR: POSSIBILIDADES DE INSTAURAÇÃO 

DA PRESENÇA E DA AUTORIDADE NA SALA DE AULA 

 
Autor: Pedro Luis Braga Silva  

 

Resumo: Pressupondo a atuação do professor como performance, e a partir de referenciais 

estéticos fenomenológicos (presença, gesto, olhar), proponho analogia com a ideia 

benjaminiana de decadência da Aura da obra de arte. Investigo raízes religiosas do conceito 

de Aura para, com Gusdorf, sugerir que, apesar dos inúmeros ganhos do processo de 

laicização do ensino na História, ele também significou a “desaurização” (desautorização) do 

professor, visto que a autoridade do seu Saber provinha de Deus. Ao final, sugiro caminhos 

para a restauração da autoridade do Saber a partir de um deslocamento do conceito de Aura e 

do retorno à humanização dos saberes em sua religação (laica) com o mistério, com o sagrado 

e com a própria vida.  

Palavras-chave: Aura; Performance; Ensino; Autoridade; Presença. 

 

 

EXPERIÊNCIAS A/R/TOGRÁFICAS COM O GRUPO REFLEXIVO 

PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER 

Autor: Leandro Alves Garcia 

Resumo: Neste artigo, analisamos a prática docente no ensino de artes visuais aplicada ao 

grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica contra a mulher em cumprimento 

de penas restritivas de direito no Centro de Referência Especializado em Assistência Social 

(CREAS) em São Gonçalo do Amarante (RN). Buscamos pensar sobre os trajetos registrados 

nesta experiência, que teve duração de um ano e três meses em três diferentes grupos 

semestrais. Como recorte desta pesquisa de natureza qualitativa, traçamos o perfil 

socioeconômico por meio de relatórios do primeiro grupo de homens e comparamos a 

abordagem artística nas três primeiras turmas. Como eixo teórico recorremos aos escritos 

sobre experiência docente (Dewey, 2010); educação não formal (Gohn, 2010 e 2011); 

a/r/tografia (Irwin e Dias, 2013) e a lei Maria da Penha (nº 11.340).  

Palavras-chave: Artes visuais; A/r/tografia; CREAS; Grupo reflexivo; Violência. 

 



 

 

IMAGEM E SIGNIFICAÇÃO: A RELAÇÃO ENTRE SUBJETIVIDADES 

E OBJETOS EM UM CONTEXTO ESCOLAR 

 

Autor: Vinicius Felipe Gomes de Oliveira 

Coautor: Clécio de Lacerda 

Resumo: A imagem enquanto categoria é debatida por estudiosos e pesquisadores em 

diferentes períodos, métodos e teorias. Este trabalhovislumbra uma análise comparativa entre 

as obras Sociologia da imagem: ensaios críticos (KOURY, 2004) e Sociologia da fotografia e 

da imagem (MARTINS, 2008), visando a ampliação do cabedal docente, de maneira que 

possa auxiliar essa categoria em uma interseção de imagens e subjetividades projetadas, 

sobretudo, no processo de conhecimento em sala de aula com concorrência entre mídias. 

Logo, consideramos que a conceituação, presente no bojo de qualquer processo de 

conhecimento, é o gargalo que estreita as relações e intensifica os atritos no tempo da cultura 

imagética.  

Palavras-chave: Imagem; Sociologia; Inter-relações. 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE CORES E SENTIMENTOS: A ARTE COMO 

TRANSMISSOR VISUAL 

Autora: Jacqueline Alves Carolino 

Resumo: A importância da atividade artística para a pessoa idosa está relacionada não só 

fazer uso do seu tempo livre, deixando de lado a tristeza, a solidão, o vazio e a ansiedade que 

alguns apresentam, bem como, fundamental para desenvolver a criatividade. A cor é um 

elemento fundamental nas artes e no cotidiano humano. Sua presença no universo visual, 

exerce tamanha influência na mente das pessoas. Possuem uma capacidade de expressar 

sentimentos e tornar-se transmissor de ideias numa ação tríplice: de impressionar, de 

expressar e de construir (FARINA, 2006). O presente trabalho é parte do projeto de 

pesquisa/extensão “Artes Visuais & Inclusão”, coordenado pelo Prof. Dr. Robson Xavier e 

pela equipe do Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão (GPAMI) da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), desenvolvido por um dos Grupos de Trabalho do projeto na 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na Vila Vicentina Júlia Freire (VVJF), 

na cidade de João Pessoa – PB. O total de participantes desta pesquisa é de seis (06) idosas, 

com idade variando de 64 a 85 anos. Nesse procedimento, objetivamos mostrar como a 

relação das cores e sentimentos podem ser o transmissor de um leque de ideias criativas com 

pessoas idosas de uma ILPI. Diversos autores, nomeadamente como Eva Heller (2013), 

Ostrower (1996), Golding (1977) e Farina (2006), influenciaram o pensamento sobre esta 



 

 

temática, tendo surgido a seguinte questão: “As cores e os sentimentos podem serem o viés de 

ações criativas?” Trata-se de um estudo de natureza descritiva que utiliza a metodologia do 

tipo qualitativo (RICHARDSON, 1999), pesquisa participante (DEMO, 1982) e o caderno de 

campo como instrumento de pesquisa. Os dados foram coletado a cada 15 dias nas terças-

feiras, durante o primeiro semestre de 2018, por meio de expressões artística (pintura em 

papel canson A4 com tintas), associados em particular, aos sentimentos. Os dados coletados 

revelam que, as atividades artísticas com esses dois elementos (cor e sentimento) foi 

extremamente valiosa no contexto do autoconhecer. Trabalhar com as cores nesse processo do 

universo da mente é expedir valores simbólicos de experiências vividas. Nas relatos obtidos 

como a de uma idosa de 83 anos (AL) que diz: “Hoje a minha alegria tem a cor vermelha, 

porque vermelho é amor é paixão”, e nas atividades executadas, fica bem claro o quão foi 

significante a partilha de vida e a construção de ideias (símbolos). Então, dentro desta 

perspectiva é notório que existe sintonia entre as cores e os sentimentos, podendo ser 

considerado essa relação um viés de ações criativas.  

Palavras-chave: Idosas; Cores; Sentimentos; Artes Visuais. 

 

 

MODA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E AS SUAS INFLUÊNCIAS 

NA MULHER CONTEMPORÂNEA 

Autora: Atena Pontes 

Resumo: Durante a Segunda Guerra, a imprensa fez um novo perfil físico-social da mulher, 

personagem que desenvolveu papel ativo em tal período. Assim, o estudo foi realizado a partir 

de pesquisas realizadas na França, com análises de revistas Marie Claire, arquivos do Museu 

de Lyon, objetos da época, fotografias, e entrevistas de pessoas que viveram durante a época, 

em que se descreveu a imagem sócio-econômica da mulher desse período por meio do seu 

vestuário. Até hoje são observados os resultados dessa época no inconsciente coletivo, em que 

serão analisadas as influências exercidas, concluindo-se que a visão da imprensa do passado 

moldou a imagem da mulher atual.  

Palavras chaves: Imprensa; Mulher; Moda; Segunda-Guerra. 

 

BURUBURU: A SIMBÓLICA DOS ORIXÁS NOS PROCESSOS 

CRIATIVOS DO PERFORMER AYRSON HERÁCLITO E DO ARTISTA 

PLÁSTICO PARAHYBANO ELIOENAI GOMES 



 

 

Autor: Milton Silva dos Santos 

Resumo: Nomeada de múltiplas formas, a religião constitui um dos principais domínios da 

vida coletiva ou social. Remetendo à crença em alguma divindade distante e onipresente ou à 

relação do sagrado com o profano, dos mortos com os vivos e deste com o outro mundo, ela é, 

quase sempre, descrita enquanto i) fenômeno extraordinário, atemporal e presente em todas as 

sociedades sobre as quais temos alguma notícia, ii) condição imanente a qualquer indivíduo, 

mesmo daqueles que não atribuem nenhuma relevância à experiência religiosa ou iii) 

patrimônio cultural formado pelo conjunto de signos, símbolos, objetos, etc., que permitem às 

religiões se expressarem mediante liturgias diversas (SANTOS, 2016). Na maioria das 

religiões afro-brasileiras, este patrimônio é constituído por uma ritualística complexa que 

abarca, inclusive, práticas de cura nas quais não podem faltar a folha, o alimento, a reza e 

outras fórmulas litúrgicas que rememoram os feitos e os atributos dos orixás. Este universo 

conectado com certas cosmovisões de matrizes africanas tem mobilizado o processo de 

criação de alguns artistas contemporâneos, que empregam não somente as técnicas 

tradicionais das artes plásticas, como também a linguagem da performance, da instalação ou 

das intervenções de rua. O presente texto baseia-se na videoinstalação “Buruburu” – pipoca 

ou“flor” de Omolu ou Obaluaiê, orixá associado à varíola, à cura desta e de outros males do 

corpo e também os espirituais –, do artista visual, performer e curador Ayrson Heráclito, e 

procura estabelecer um ponto de contato com os elementos visuais presentes na tela “Omulu: 

caminho de renascimento”, do artista plástico Elioenai Gomes. O pressuposto desta reflexão é 

que para apreender a carga simbólica latente ou explícita nessas produções, assim como nas 

recriações plásticas de Mestre Didi e de outros artistas afro-brasileiros, é recomendável 

(re)conhecer o referente – a cosmogonia e as hierofanias do mundo nagô-ioruba – expressado 

por elas; do contrário, tal recepção corre o risco de se tornar refém do discurso imediato da 

“arte pela arte”, livre e desinteressada, assentada estritamente na percepção formalista ou na 

decodificação dos itens aparentes (técnica, cor, suporte etc.).  

Palavras-chave: Religião; Religiões afro-brasileiras (aspectos mítico-simbólicos); Arte 

visual afro-brasileira. 

 

O PORTEIRO DO INFERNO: REFLEXÕES ACERCA DA RECEPÇÃO 

DE UMA OBRA DE ARTE PÚBLICA 

Autor: Stênio José Paulino Soares 

Resumo: O Porteiro do Inferno é uma obra pública de Jackson Ribeiro, instalada em 1967 no 

centro da capital paraibana. Até 2007 ela migrou para diferentes lugares da cidade, quando 

afixaram-na em uma rotatória em frente à UPFB. Refletiremos acerca das relações estéticas 

entre esse objeto artístico, a arquitetura e a cidade, bem como os discursos religiosos que 

atravessaram sua recepção. À luz das contribuições de Walter Benjamin (1994), entendemos 

que, ao situá-la dentro de um debate político-religioso ao longo de anos, revelou-se como a 



 

 

forma de percepção das coletividades humanas da cidade se configuraram 

contemporaneamente ao modo de existência da obra. 

Palavras-chave: Arte contemporânea; Jackson Ribeiro; Recepção; Discurso religioso; 

Cidade. 

 

GT 16 - EDUCAÇÃO E RELIGIÃO NO CENÁRIO ATUAL: 

PROPOSTAS CURRICULARES, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

CCJ* – SALA 04 
 

Coordenadores: Dra. Danielle Ventura de Lima Pinheiro (PUC-GOIAS) 

Dr. Marinilson Barbosa da Silva (UFRGS) 

 

 Resumo: O presente Grupo de Trabalho tem como objetivo agregar pesquisas que 

apresentem propostas curriculares e práticas pedagógicas do Ensino Religioso no cenário 

atual. O interesse pela temática se deu a partir das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisa FIDELID (CNPQ/UFPB) que refletem sobre as práticas pedagógicas, a 

formação de professores e as propostas curriculares para este componente curricular. 

Conhecendo a realidade desta disciplina que vem sendo comprometida pela ideia de 

confessionalidade que paira no cenário atual, este espaço permitirá que reflitamos sobre 

possibilidades de atuação diferenciadas pensando na diversidade cultural e religiosa do 

cenário brasileiro. Serão aceitos trabalhos que apresentem um viés metodológico, a partir de 

propostas pedagógicas para o Ensino Religioso, que reflitam sobre a formação dos 

professores, as propostas curriculares e pedagógicas para a sala de aula ou ainda que discutam 

sobre o cenário atual do Ensino Religioso na Base Nacional Comum Curricular e no cotidiano 

escolar. 

 

 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

 

ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA PÚBLICA: DESAFIOS E 

CONTRIBUIÇÕES 

 

Autor: Maronildes Felix Limeira 



 

 

Resumo: A escola pública enfrenta o dilema na condução do Ensino Religioso, no combate 

ao trabalho convencional da escola, que vem reproduzindo o modelo teológico, 

desconsiderando a diversidade religiosa e o exercício da cidadania. Diante desta realidade, 

tendo em vista as demandas da sociedade contemporânea, pretende-se discutir acerca dos 

desafios e contribuições deste componente curricular, a partir da relação diversidade cultural 

brasileira e educação, num Estado laico, tomando por base a legislação deste ensino, 

considerando os turbulentos debates acerca da BNCC e ADI – 4439. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, bibliográfica, no intuito de tornar visível, cada vez mais, essa problemática, a 

ponto de chegar à definição de metodologias, na elaboração de práticas pedagógicas, que 

promovam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, contribuindo com a formação 

do educando.   

Palavras chave: Diversidade religiosa; Estado laico; Ensino Religioso; Escola pública; 

Formação discente 

 

 

MEDITAÇÃO NA ESCOLA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O 

ENSINO RELIGIOSO 

Autora: Renata Tatianne De Lima Silva 

Resumo: O presente trabalho denominado: Meditação na escola: uma proposta pedagógica 

para o ensino religioso tem uma proposta de caráter interdisciplinar haja vista que uma vez 

implantada no ambiente escolar servirá de apoio e beneficiará as demais disciplinas. No 

entanto nossa intenção é que o ensino religioso sirva de porta de entrada para tal prática na 

escola, tendo em vista que se trabalhada dentro do contexto da espiritualidade não religiosa, a 

meditação também vai trabalhar aspectos emocionais dos indivíduos buscando a melhora na 

qualidade dos relacionamentos pessoais e afetivos dentro e fora da escola incluindo também a 

parte cognitiva da aprendizagem sendo, portanto um beneficio adquirido para toda vida do 

sujeito. O objetivo deste trabalho foi buscar literaturas pertinentes ao tema buscando 

experiências de outros profissionais que já desenvolvam a meditação em sala de aula e seus 

respectivos resultados. Além disso, focamos em analisar os benefícios trazidos pela prática de 

um modo geral, tanto na parte da saúde como na parte educacional. Para, além disso, também 

fizemos uma curta pesquisa de forma prática em escolas municipais de João Pessoa a fim de 

captar possíveis práticas nas escolas sob a atuação do profissional de ensino religioso. Desta 

forma, a metodologia aplicada foi o levantamento de dados através das literaturas cientificas 

encontradas e a observação diretamente no campo, registrando as ações espontâneas do grupo 

observado, sendo, portanto o grupo examinado composto por profissionais da escola e alunos. 

Basicamente, o trabalho é fundamentado na revisão da literatura de experiências feitas por 

profissionais da educação que atuam diretamente em sala de aula, além disso, exploramos 

também pesquisas nas áreas da saúde, psicologia, psiquiatria, neurociências, filosofia e 

ciências das religiões tendo em vista que a temática deste trabalho sugere uma 

interdisciplinaridade.  

Palavras- chave: Meditação; Espiritualidade; Escola. 



 

 

 

 

GÊNERO E RELIGIÃO: UMA ABORDAGEM POSSÍVEL? 

Autor: Milton Eduardo da Silva Neto 

Coautor: Matheus Felipe dos Santos Bezerra 

Resumo: O presente estudo trata-se de uma breve reflexão de um debate em sala de aula, 

desenvolvendo de uma forma sucinta como as relações de gênero e sexualidade podem entrar 

em debate no estudo do ensino religioso. Falar também como as construções sociais da 

categoria gênero podem afetar nosso cotidiano, nossa visão social, onde nossos instintos mais 

primitivos vêm à tona de maneira a correlacionar atividades sociais como específicas de cada 

categoria taxonômica sexual.   Além da fundamentação acadêmica, traz ainda contribuições 

de fatos históricos em que podemos ter a ideia transcendente de o porquê ainda em sociedades 

tão “contemporâneas” carregam fundamentos ditos arcaicos e anacrônicos, tendo em vários 

deles discursos herdados de sociedades onde valores ideais são tão fixados no gênero 

masculino. E, assim, buscar de alguma forma mostrar ao estudo do universo religioso social 

que as abordagens de gênero e sexualidade têm espaços em salas de aula. 

 

Palavras-chave: Gênero; Religião; Educação. 

 

 

 

IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS E ESPIRITUAIS NOS GRUPOS 

TERAPÊUTICOS PSICOLÒGICOS 

Autora: Marineide Felix de Queiroz Brito 

Resumo: A espiritualidade é a dimensão peculiar que todo o ser humano impulsiona na busca 

do sagrado, da experiência transcendente na tentativa de dar sentido e resposta aos aspectos 

fundamentais da vida. Essa pesquisa tem como objetivo analisar as implicações educacionais 

e espirituais nos grupos terapêuticos psicológicos formados por pessoas de diversas religiões. 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, exploratório, observacional, com análise quali-

quantitativa. Os sujeitos são constituídos de 40 participantes adultos de ambos os sexos, 

maiores de idade do grupo terapêutico psicológico da Policlínica N. Sra. da Vitória, no 

município de Goiana/PE. Atualmente, está pesquisa está em processo de iniciação. 

 

 Palavras- chave: Espiritualidade; Crença; Fé; Religiosidade. 

 

 

PROJETO EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS NAS AULAS DE 

ENSINO RELIGIOSO 



 

 

Autora: Maria José Torres Holmes 

Resumo: Trabalhar a cultura de paz na escola é uma das preocupações da UNESCO.  É algo 

desafiador, pois requer uma postura de mudança interior na vida de cada pessoa. Este trabalho 

foi apresentado à EM Antenor Navarro, localizada em Gramame, numa região carente, no 

aspecto social, cultural, ético e moral. Reflexões embasadas nos ensinamentos de vários 

educadores, Paulo Freire e três dos grandes pacifistas Mahatma Gandhi, Dalai Lama e Sathya 

Say Baba. Objetivo: contribuir para amenizar a questão da violência na escola, nas aulas de 

Ensino Religioso através da interdisciplinaridade. A metodologia: estudo do ambiente escolar; 

leituras; sensibilização e dinâmicas e a construção desses conhecimentos. 

Palavras-chave: Escola e Educação; Pacifistas; Cultura de Paz; Ensino Religioso. 

 

GT 17 - INTERFACES ENTRE MÚSICA, EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA 

 CCJ* – SALA 07 

 
Coordenadores: Dra. Juciane Araldi Beltrame (UNIRIO) 

Esp. Gutenberg de Lima Marques (ESTÁCIO FIR, PE) 

 

Resumo: O século XXI é marcado pelos avanços das tecnologias digitais. Por conseguinte, os 

modos de ensinar e aprender passam por transformações. Nesse sentido, este GT pretende 

reunir professores e estudantes de diferentes áreas, cujos temas de trabalhos articulem música 

e educação; música e tecnologia; educação e tecnologia, educação e música, ou a ligação 

entre os três eixos: música, educação e tecnologia. Compreendemos que um elo 

interdisciplinar entre a Música, a Comunicação Social, as Mídias Digitais e a Pedagogia 

podem contribuir no avanço nos debates e práticas conectadas com os desafios pedagógicos 

atuais. O embasamento teórico está em conceitos como cibercultura, cultura participativa, 

metodologias ativas, juntamente com os conceitos pedagógicos que envolvem o processo 

ensino-aprendizagem. 

 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

O ENSINO DE MÚSICA EAD POR MEIO DE TUTORIAIS 

ONLINE: FORMAÇÃO DE INSTRUMENTISTAS 

Autor: Roger Cristiano Lourenço da Silva 



 

 

Resumo: O presente artigo visa apresentar um projeto de pesquisa desenvolvido para o 

Programa de Pós-Graduação em Música (PPGM) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), onde efetuaremos um estudo aprofundado sobre o ensino de instrumentos musicais 

na modalidade EaD mediados pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Buscamos conhecer sobre os tutoriais de ensino de instrumentos musicais online, além de 

compreender a influência deles no mercado de trabalho de escolas especializadas em música e 

na formação de instrumentistas. A pesquisa se caracteriza como documental, nossa principal 

fonte de dados será a internet, nossos documentos serão os sites, os blogs e os canais do 

YouTube. Nosso aporte teórico é constituído na maior parte por Westermann (2010), 

Beltrame (2014), Monteiro (2011), Mendes e Braga (2007), Cernev (2017), Duarte e Marins 

(2015), Júnior e Figueirôa (2015), Requião (2015), Cota (2015) e Gohn (2010). Espera-se que 

ao final dessa pesquisa possamos ampliar as discussões sobre o ensino de instrumentos 

musicais na modalidade EaD intermediado pelas TIC, além de sistematizar procedimentos 

que facilitem a produção de futuros tutoriais nesta modalidade, contribuindo significamente 

para o mercado local. 

Palavras-chave: EaD; Tutoriais online; Formação de instrumentistas 

 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ENSINO DE 

CONTRABAIXO ELÉTRICO E TEORIA MUSICAL NO GRUPO BXPE 

NO WHATSAPP 

Autor: Lêdo Ivo Benevides de Souza Júnior 

Resumo: Este trabalho refere-se à reflexão sobre algumas práticas utilizadas para o ensino de 

contrabaixo elétrico e teoria musical através do aplicativo “Whatsapp”. Trata-se do grupo 

BxPE que tem como participantes contrabaixistas de Pernambuco que compartilham entre si, 

através do grupo, vários arquivos de áudios, vídeos gravados com diversas técnicas, 

experiências vividas por cada músico, preferências musicais, possibilidades de repertórios 

baseados no citado instrumento. Este artigo pretende discutir sobre as diversas metodologias 

referentes ao ensino educativo/musical e o entendimento sobre o grupo e seus objetivos para a 

valorização dos músicos integrantes, interelacionando, assim, as mesmas possibilidades 

metodológicas que podem ser utilizadas no terceiro setor e/ou em contextos não formais de 

ensino, tais como ongs, igrejas, escolas de música não-governamentais entre outras 

instituições que também possam estar inseridas em grupos no aplicativo Whatsapp com a 

finalidade de ensinar e aprender música em diferentes contextos.  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Música; Tecnologias; Educação musical. 

 



 

 

TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO MUSICAL: um relato de experiência 

sobre uma oficina de criação de jogos musicais digitais. 

Autor: Thiago da Silva Sales 

Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência com alunos de graduação e 

pós-graduação durante uma oficina de criação de jogos musicais digitais na UFPB. O projeto 

Tecnologias e Educação Musical - TEDUM, é um projeto que envolve ensino, pesquisa e 

extensão. A oficina de criação de jogos musicais digitais foi a primeira de uma série de 

oficinas, ministradas por alunos bolsistas do curso de licenciatura em música da UFPB. O 

formato da oficina foi o semi-presencial. O objetivo era que ao final do curso, era que os 

alunos estivessem aptos a criar jogos utilizando o PowerPoint, que foi a plataforma escolhida 

para a criação dos jogos educativos. Os pré-requisitos para a realização do curso eram saber 

utilizar o PowerPoint, o Whatsapp e o Facebook. Além disso, o aluno deveria aprender a fazer 

edição online de imagem, áudio e vídeo. Quanto à metodologia empregada, os alunos tiveram 

2h de aula presencial, onde foram apresentados às ferramentas básicas de criação de jogos no 

PowerPoint e 6h de atendimento online, onde os alunos deveriam acessar o nossoAmbiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA (google sala de aula), assistir aos tutoriais e resolver as 

atividades propostas pelo professor tutor, totalizando 8h de curso. Os resultados foram 

satisfatórios e apontam para a direção da inovação nas ferramentas utilizadas pelo professor 

de música nos espaços educativos. A Oficina de Criação de Jogos Musicais Digitais me 

proporcionou vivenciar uma experiência enriquecedora do ponto de vista pedagógico. Ao 

longo do curso, tivemos a oportunidade de aprender e adquirir as habilidades necessárias para 

que tivéssemos um bom encaminhamento do curso. Sobre os aspectos que foram avaliados, 

escolhi como parâmetros a criatividade e a participação. A respeito dos instrumentos de 

avaliação, optei por realizar uma avaliação prática. Além disso, criei uma avaliação no google 

formulários para que os alunos pudessem avaliar o curso. Nessa avaliação online, haviam 

questões sobre os pontos fortes e fracos do curso. Além disso, perguntamos se o aluno teria 

interesse em participar de uma segunda edição do curso. Um dos alunos avaliou o curso de 

forma positiva. Os jogos criados a partir do Powerpoint mostraram-se uma ótima ferramenta 

de ensino-aprendizagem, que despertam o interesse dos alunos em aprender. Pensando na 

educação básica, surgem algumas indagações que mais cedo ou mais tarde teremos que 

enfrentar e buscar soluções viáveis. Como adaptar as tecnologias aos espaços educativos? 

Como renovar os métodos de ensino-aprendizagem em tempos de revolução digital? A 

educação e mais especificamente a educação musical, passam por uma constante 

transformação. Como educadores, podemos ser autores dessa mudança e fazer a diferença 

mesmo em tempos difíceis. Mas, o que não podemos, é fazer de conta que as tecnologias 

digitais não existem. Pretendo continuar as minhas pesquisas em Tecnologias e Educação 

Musical e continuar contribuindo para o avanço da área.  

Palavras-chave: Tecnologias e educação musical, educação musical online, criação de jogos 

musicais digitais 



 

 

 

GT 18 - BRUXARIA NA LITERATURA E NAS ARTES 

VISUAIS 

CCJ* – SALA 05 
 

Coordenadores: Ms. Andressa Furlan Ferreira (UFPB) 

Ms Angela Albuquerque de Oliveira (UFPB) 

 

 Resumo: O tema da bruxaria abunda em fontes visuais e literárias da história europeia, 

exercendo funções na estética e no desenvolvimento dos enredos. Detrás desses motivos 

artísticos subjazem crenças religiosas, bem como imaginário e ideologia. Analisar essas 

questões a partir da perspectiva histórica contribui na compreensão da visão de mundo e de 

relações sociais passadas. Este GT contempla estudos e ensaios que compreendam produções 

culturais (séculos VII a.C. a XIX d.C.) relacionadas a adivinhos(as), bruxos(as) e 

feiticeiros(as) no domínio das artes mágicas. O aporte teórico-metodológico é proveniente das 

áreas de Letras, Artes Visuais e História, sendo preponderante a interdisciplinaridade. Os 

trabalhos serão avaliados em termos de delimitação de objeto de estudo, objetivo e 

metodologia. 

 
 

Trabalhos Aprovados: 

 

BRUXARIA EM O CORCUNDA DE NOTRE-DAME DE PARIS 

Autor: Leandro Vilar Oliveira 

Resumo: O Corcunda de Notre-Dame de Paris (1831) é um dos mais renomados trabalhos do 

escritor francês Victor Hugo, celebrado como um dos grandes expoentes do Romantismo 

francês. A proposta desse artigo foi pensar os elementos associados a bruxaria contidos nesse 

romance gótico. Embora não tenha sido a intenção do autor privilegiar tais temas, ele os 

representa sutilmente envolvidos entre dois personagens, a cigana Esmeralda e o arquidiácono 

Claude Frollo. Assim, partindo de um estudo de análise de conteúdo, procuramos perceber 

como os elementos de bruxaria, magia negra, cigana, inquisição, foram adaptados pelo autor a 

sua obra, e como eles realmente eram empregados durante o século XV. Dessa forma, 

visamos realizar um estudo comparativo entre história e literatura, percebendo que apesar dos 

floreios românticos e dramáticos concedidos por Hugo, ele soube manter proximidade com o 

contexto histórico da sua época.  

Palavras-chave: Corcunda de Notre-Dame; Bruxaria; Ciganos; Literatura. 



 

 

 

“CHI VA DI NOTTE IN TREGENDA COLLE STREGHE”. 

CONCEPÇÃO DA BRUXARIA EM JACOPO PASSAVANTI NAS 

PREGAÇÕES QUARESMAIS EM 1354 

Autor: Lorenzo Sterza 

Resumo: Muitos estudos acadêmicos ainda são dedicados à análise dos vários conceitos do 

fenômeno definido como bruxaria. Assim, considerava-se como condição para individuar uma 

mulher como bruxa, o deslocar-se à noite a cavalo de vassouras, bestas ou demônios. Dessa 

forma, analisaremos, utilizando o método comparativo da história cultural, como o frei 

dominicano Jacopo Passavanti, no seu texto “Lo specchio dela vera penitenzia”, relatou sobre 

essas temáticas nas suas pregações quaresmais em 1354. Isto posto, com a nossa pesquisa 

pretendemos levar ao conhecimento acadêmico um assunto que influiu marcadamente nas 

futuras indagações nas quais a inquisição emitia suas penas pelos reatos de bruxaria.  

Palavras-Chave: Bruxaria; Mulher; Inquisição. 

 

 

ENTRE MADRÁGORAS E BELADONAS: ocultismo e esoterismo em 

Lucila Nogueira 

Autor: André Cervinskis 

Resumo: Lucila Nogueira, poeta carioca e recifense, falecida em 2016, uma das grandes 

representantes da geração 1965, detinha uma poética de toda original, forte, mítica e 

intercultural, reverberando lendas e conhecimentos ancestrais da humanidade. Assim, Lucila 

Nogueira, especialmente nas obras Imilce (2003), Ilaiana (1997), Amaya (2001), Ainadamar 

(1996) e A Quarta Forma do Delírio (2003), incorporando sua herança ibérica e o tempero da 

cultura brasileira, vai enxertando, em sua obra, a miscigenação poética de elementos de 

culturas européias, ciganas, celtas, cristãs e, evidentemente, brasileiras. Ela incorpora a força 

da identidade ao desejo, traduzindo-os em versos de pura magia e revelação, verdadeira 

fruição literária que resvala num prazer estético. Além d eum livro sobre ocultismo em 

Fernando Pessoa (A Lenda de Fernando Pessoa, Recife: Bagaço, 2003), em que trabalha a 

influência do esoterismo no escritor português, em vários de seus livros, há referências a 

sibilas, wikas, bruxas e profetisas, direta ou indiretamente: Tua imagem me traz elarividência/ 

vontade de curar e ser curada bela dama e sibila que consola/beladona e absinto hóstia da Ásia 

(Zinganares, Lisboa, 1998); eu te direi quem és e a que vieste/ escuta meus presságios de 

vidente (Ilaiana, Recife, 1997); Era sagrada a praia, era sagrada/ o mar com seus pesqueiros 

coloridos/ era sagrada a lua sobre as águas/ onde lavei meu sexo infinito (Livro do 

Desencanto, Recife, 1991); Trago a flor da mandrágora no ventre/ e os vapores de opio me 



 

 

circundam/ no olha ruma saudade irisdescente/ e uma melancolia de outros mundos. [...] o 

transe a possessão o mor perdido/ entre o fundo do abismo e a luz dos astros/ estava escrito 

em todos os livros/ o triunfo imortal dos insensatos (A Dama de Alicante, Rio de Janeiro, 

1990). Essa comunicação procurará analisar a influência do ocultismo e esoterismo em Lucila 

Nogueira, contextualizando-a no panorama de revalorização das ciências Ocultas do final do 

século XX e início do século XXI. 

Palavras-chave: Idade Média; Novela de cavalaria arturiana; Magia; Morgana; Dama do 

Lago.  

 

AS BRUXAS DO CICLO ARTURIANO MEDIEVAL E AS FACETAS DO 

MAGICUS: DE MORGANA À DAMA DO LAGO 

Autora: Letícia Raiane dos Santos 

Resumo: Na literatura cortês de aventuras, de acordo com Erich Auerbach (2011, p. 114), 

observa-se “o secreto, o que brota do chão, ocultando as suas raízes, inacessível a qualquer 

explicação racional” (2011, p. 114). Na diegese das novelas de cavalaria arturianas medievais, 

a designação “fada” surge para fazer referência às magas ou feiticeiras. Dentre elas, as mais 

conhecidas são Morgana e Viviane – A Dama do Lago –, que se configuram como 

personagens emblemáticas e, por vezes, díspares em sua natureza e ações. A segunda, com 

freqüência, possui uma imagem, na maioria das vezes, positiva e ingênua, ao passo que a 

primeira, quase sempre, revela uma índole ardilosa. As práticas de magia presentes no Ciclo 

Arturiano pertencem ao maravilhoso, que, conforme Irlemar Chiampi (2015, p. 48), na obra O 

Realismo Maravilhoso: forma e ideologia no romance hispano-americano, compreende o 

extraordinário e o insólito, “[...] o que escapa da ordem natural das coisas e do humano”. 

Além disso, para ela, esta categoria do sobrenatural comporta coisas admiráveis, 

independentemente de serem belas ou horríveis. O maravilhoso na Idade Média, de acordo 

com Jacques Le Goff (1985), em O maravilhoso e o quotidiano no Ocidente medieval, pode 

ser de três ordens distintas: miracula, mirabilia e magicus. As práticas de feitiçaria atrelavam-

se somente à terceira, que possuía uma conotação, muitas vezes, ambígua. A princípio 

relacionou-se apenas a eventos que desafiavam as leis naturais do mundo a partir da 

manipulação humana de elementos presentes na natureza, a magia. Contudo, com o passar dos 

anos, também recebeu uma conotação mais negativa que a interligava a intervenções mágicas 

de caráter demoníaco e maligno. Dessa forma, levando em consideração teorias referentes ao 

maravilhoso medieval, como as de Le Goff (1985) e Jean-Claude Smith (1999), bem como 

obras literárias da Idade Média pertencentes ao CicloArturiano, que trazem as personagens 

Morgana e Viviane, este trabalho propõe abordar, a partir de uma metodologia comparativa, 

como são apresentadas as feiticeiras e as práticas de feitiçarias em novelas de cavalaria do 

período medieval. Ademais, após traçar as nuances do perfil d’A Dama do Lago e da irmã do 

Rei Artur em novelas como Lancelote, o cavaleiro da charrete; Erec e Enid; A Demanda do 



 

 

Santo Graal; e A Morte de Artur, realizar-se-á um estudo acerca das diferentes maneiras que a 

magia (magicus) de ordem feminina apresenta-se de uma obra para outra, no decorrer do 

tempo.  

Palavras-chave: Idade Média; Novela de cavalaria arturiana; Magia Morgana; Dama do 

Lago. 

 

AS BRUXAS DE MACBETH: UM OLHAR À LUZ DA 

REPRESENTATIVIDADE ARTÍSTICA E LITERÁRIA 

Autora: Alessandra Galvão 

 

Resumo: A crença em bruxas faz parte da história da humanidade desde tempos imemoriais.  

A princípio, as feiticeiras celtas eram consideradas deusas. Na cultura helenística as pitonisas 

compunham o oráculo de Delfos e vários visitantes percorriam a região para saber seu 

destino. Na Idade Média, a crença em demônios, a visão apocalíptica de uma sociedade na 

qual a imaginação exacerbada foi um dos principais elementos constitutivos, condenou a 

prática de feitiços e a bruxaria foi associada ao culto ao demônio. Iniciou-se uma construção 

imagética macabra, endossada pela moral cristã. As pessoas passaram a atribuir a ocorrência 

de catástrofes naturais e problemas do cotidiano à presença de bruxas. Várias convicções 

permeiam o imaginário popular, entre as quais, a realização do Sabá, reunião noturna na qual 

as feiticeiras se uniam a Satã para a prática de magia negra, participavam de orgias e 

sacrificavam crianças. Nesse cenário, a Igreja católica exerceu seu poderio, e foi instaurado o 

Tribunal da Santa Inquisição, responsável pelo alto índice de execuções de pessoas, em sua 

maioria mulheres. Nesse contexto, há uma relação dialógica entre Arte, Literatura e realidade 

social, e a bruxaria tem intensa representatividade nas artes.  Na tragédia Macbeth, de William 

Shakspeare, encenada e publicada no início do séc. XVII, as bruxas são seres malignos 

grotescos, dotados de poder e agregam elementos das crendices do medievo. A obra foi a 

fonte de inspiração para muitos artistas, e a imagem das bruxas de Macbeth se cristaliza na 

pintura de Théodore Chassériau e Johann Heinrich Füssli. Esses seres agregam uma 

ressignificação imagística na obra de Daniel Gardner, que atribuiu às bruxas um caráter 

humanizado. A sensibilidade do olhar do artista transpõe para a tela mito, realidade e 

personagens da literatura. A estética das obras inclui uma visão paradoxal entre a assimetria 

de uma mulher má de caracteres disformes e a mulher de feições harmoniosas, em 

consonância com a beleza de uma época. Com o redimensionamento do belo na arte do séc. 

XVIII, ocasionado pela mudança conceitual estética, o assimétrico é visto por um novo 

prisma.   

 

Palavras-chave: Bruxaria; História; Literatura; Artes visuais; História da Arte. 

 



 

 

HIERONYMUS BOSCH E O DEMONÍACO COMO INSTRUMENTO 

EDUCACIONAL DA IGREJA CATÓLICA NO SÉCULO XV 

Autor: Alessandra Sislayne Cariri Gomes 

Resumo: O cenário medieval europeu correspondeu a uma sociedade marcada pelo binarismo 

do bem e do mal e a forte doutrinação que a Igreja católica exercia sobre a população da 

época. Atuando com o poder de controle de suas mentes e corpos, a igreja construiu assim 

uma sociedade manipulada e coberta de temores, tornando o medo como um dos principais 

mecanismos de controle da sociedade européia. Durante o período popularmente conhecido 

com Idade Média tardia ou Baixa Idade Média, o corpo eclesiástico, comandou o seu rebanho 

de fiéis durante séculos, impondo a eles a dualidade de Deus e Satã, céu e inferno e bom e 

mau enquanto, agente construtor do homem medieval. Portanto, a Igreja tornava-se 

responsável pela educação e consequentemente salvação das almassalientando que essa 

educação aqui citada é uma educação tanto religiosa, quanto social. Dentro dessa sociedade 

onde o analfabetismo era majoritário dentre a população, as artes visuais atuavam como um 

dos principais mecanismos do cristianismo europeu para construir com sucesso seu sistema 

educacional religioso. Trazendo assim, a figura do demoníaco, da bruxaria e dos pecados 

capitais muitas vezes como peça motriz. Diante dessa perspectiva fomentamos a apropriação 

da pintura, como instrumento educacional da Igreja, observando uma educação imposta pelo 

medo, onde o profano e os desejos mundanos muitas vezes assumiram o papel principal para 

conduzir a narrativa de que o bem deveria prevalecer. Observamos neste trabalho, dois 

trípticos do pintor holandês Hieronymus Bosch: tríptico jardim das delícias (1480-1490) e o 

tríptico da carroça de feno (cerca de 1516); visualizamos assim, dentro da pintura de Bosch 

todos os personagens que são apresentados dentro da esfera religiosa medieval no processo de 

doutrinação dos indivíduos, relacionando-os dentro de uma narrativa visual. As obras de 

Bosch deixa claro ao espectador o poder da igreja enquanto condutora das leis morais e 

sociais daquela época. Porém, em contrapartida, mostrava também a ilustração da ação do 

pecado dentro de um cenário divertido, colorido, festivo, e ao mesmo tempo caótico e 

aterrorizante, em suma, suas obras conseguem unir os seres de natureza hedionda e celeste. 

Assim, suscitamos o demoníaco diante da incumbência na religião, tendo um valor de igual 

importância, ou ainda, em alguns caso até maior, com relação às figuras do sagrado. 

Dialogamos neste debate com Jean Delumeau e sua obra A história do medo no 

Ocidente(2009); Ernst Gombrich com A história da arte (2012) e Jérôme Baschet A 

civilização do homem feudal - Do ano mil à colonização da América (2006). Buscamos 

entender a construção do homem medieval e da história lapidada na pauta do 

amedrontamento, através dos feitos de Bosch em apresentar esses fatores de forma explícita, 

nos levando a inúmeros questionamentos sobre a condução do processo educacional católico e 

a influência da pintura na ilustração dos dizeres da Igreja.  

Palavras chave: Artes visuais; Bosch; Demoníaco; Educação; Igreja. 

 



 

 

AS POÇÕES DE AMOR E VENENO DE LA VOISIN 

Autor: Tiago Mota Ferreira 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo tratar de relatos sobre uma mulher “chamada de 

bruxa” devido às poções mágicas de amor e veneno por ela produzidas, na França do século 

XVII. Pretendemos retratar uma feiticeira francesa Catherine Deshayes, conhecida por La 

Voisin que tinha por hábito criar poções e venenos. Procurada por mulheres abastadas de 

Paris que buscavam as suas poções de amor a qualquer custo, deixando-a assim muito rica. 

Julgada e condenada pelo tribunal de Paris (1680) por envenenamento e feitiçaria foi levada a 

fogueira como pena de morte.  

Palavras-chave: Bruxaria; La Voisin; Feitiaria. 

 

A MÍSTICA EM TORNO DO SER ERICTO E SUA INFLUÊNCIA NA 

FARSÁLIA DE LUCANO 

Autor: Anderson Brasil da Silva 

Resumo: Este trabalho se propõe a uma análise do ser Ericto a partir da obra da Farsália, de 

Lucano. Essa narrativa que transcorre ao período das guerras civis entre Cesar e Pompeu que 

resultaram na queda da República Romana, segunda metade do século I a.C., além de conferir 

uma nova roupagem para o gênero épico clássico, também nos apresenta – de uma forma nada 

convencional – a figura de uma bruxa como um ser dotado da predição do futuro, peça chave 

para o desenrolar da trama. Em um mundo onde as batalhas e guerras eram partes integrantes 

da sobrevivência daqueles povos, fazer uso dos oráculos era uma questão de vida ou de morte.  

Palavras-chave: Ericto; Farsália; Bruxa; Necromancia. 

 

BABA YAGA: A “BRUXA” DOS CONTOS ESLAVOS 

Autor: Susan Sanae Tsugami  

 
Resumo: Baba Yaga é um ser sobrenatural e folclórico que desperta interesse, tanto pelas suas 

narrativas, quanto como entidade celebrada no Paganismo Contemporâneo. Histórias sobre ela 

aparecem em diversos lugares da Rússia, Ucrânia e Bielorrúsia desde antes do século XVIII. Os 

contos populares sobre Baba Yaga foram transmitidos de forma oral no período pré-cristão da 

Rússia, fazendo com que traçar a história da evolução dessa figura e seus contos populares seja 

uma tarefa difícil. Durante a transmissão dos contos russos e eslavos, a imagem desse ser curioso 

ficou confusa e insoldável, sendo compreendida como um ser ambíguo, tornando difícil o 

entendimento do que seria uma “Baba Yaga”. Sendo assim, o presente trabalho propõe, realizar 



 

 

um estudo teórico em relação as diversas interpretações sobre a Baba Yaga. Em grande parte das 

histórias, a Baba Yaga vive em uma casa de madeira que é sustentada por pernas de galinha, 

porém em algumas destas, sua casa pode ser descrita com pernas de bezerro ou calcanhares. Os 

estudiosos enfatizam a conexão com pássaros, sendo que as pernas de frango (as quais sustentam 

a casa de Baba Yaga) sugerem uma morada móvel, mas que não se movimenta nem muito rápido 

e nem percorre longas distâncias. Em russo a casa da Baba Yaga é chamada de izba, sendo 

associada a um tipo específico de construção, muito comum em todo o norte da Rússia. Esta seria 

uma casa feita de troncos cortados, como uma cabana de madeira. O material da estrutura de sua 

casa indica que se trata de uma moradia popular, em geral, esse tipo de construção era feito 

próximo às florestas. Nas narrativas, ao sair de casa, ela voa em um pilão, varrendo a trilha do 

caminho por onde passa com uma vassoura. Os objetos da Baba Yaga (pilão, tapetes de fadas e 

morcegos invisíveis) podem ser considerados mágicos e permanecem sempre consigo. Um fato 

curioso em relação aos objetos que ela carrega é que o pilão, em séculos passados, por muitas 

vezes, fez parte de um conjunto de ferramentas para mulheres, já que era através desse objeto 

poderiam triturar e preparar ervas e grãos para cozinhar e fabricar remédios. Em sua faceta mais 

assustadora, a Baba Yaga é canibalesca e prospera com sangue russo. Dentre suas principais 

presas estão crianças, mulheres jovens e de vez em quando ameaça devorar um homem. Vez ou 

outra, pode ser generosa dando conselhos que não saem baratos. Está sempre testando as pessoas 

que vieram a ela por acaso ou por escolha. Os animais a veneram, ela os protege e também 

protege a floresta como figura da mãe. Obtém o segredo para a água da vida e pode ser 

compreendida como a Mãe Terra. Esse último aspecto se popularizou não só na Rússia, mas no 

mundo inteiro e fez com que ela seja venerada até os dias atuais. Baba Yaga pode ser interpretada 

como guardiã da fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Nos contos folclóricos, 

ela dá comida ao herói permitindo a este entrar no mundo dos mortos. Durante sua jornada o 

personagem é perseguido por ela até o limite dos mundos, como se fosse para garantir que ele não 

permaneça com os mortos. Sua conexão e poder sobre os animais pode ser compreendida como 

vestígios de uma religião primitiva relacionada a uma cultura de caçadores. Baba Yaga é um ser 

paradoxal e abrange muitos opostos: vida e morte; juventude e velhice; humano e animal; 

masculino e feminino; características boas e ruins. Acredita-se que a Baba Yaga perdeu suas 

funções maternas, isso pode ter acontecido por todo um processo de cristianização e demonização 

do feminino e antigos cultos pagãos, ainda assim, é importante ressaltar que algumas 

características, como seu poder sobre os animais e os mortos tenham sido mantidas nos contos. 

Como uma deidade ou ser extremamente conectada com a passagem da vida para morte, Baba 

Yaga está relacionada à ancestralidade.  

Palavras-chave: Baba Yaga; Bruxa; Folclore; Paganismo; Eslavo. 

 

O XAMANISMO E AS PRÁTICAS MÁGICAS DOS SÁMI NOS 

ESCRITOS DE JOHANNES SCHEFFERUS 

Autor: Victor Hugo Sampaio Alves 

  



 

 

Resumo: Johannes Schefferus foi um erudito de origem alemã que passou grande parte de sua 

vida na Suécia. Dedicou-se ao estudo das antiguidades, da filologia clássica, da história da ciência 

e, também, aos povos sámi. Intrigado, Schefferus realizou uma densa e complexa pesquisa sobre 

esses povos, baseando-se em autores clássicos como Saxo Grammaticus e Tácito. Também fez 

intenso uso dos escritos tardios de Olaus Magnus, que em 1555 publicou seu Historia de Gentibus 

Septentrionalibus, fruto de uma série de viagens para as terras dos sámi (na época, chamados de 

lapões). Ao contrário de Olaus Magnus, Schefferus nunca chegou a pisar em solo lapão, tendo 

sido exclusivamente um teórico de gabinete. Contudo, o erudito realizou uma extensa e detalhada 

revisão bibliográfica desses outros autores que haviam abordado a questão sámi; além disso, 

acabou consultando também, vários relatos diretos de padres luteranos residentes na Lapônia. Por 

volta de 1673, Schefferus publica sua obra Lapponia, que compila diversas informações sobre os 

povos sámi, indo desde vestuário e aparência até práticas religiosas que o autor julgou peculiares. 

Em seu livro constam dois capítulos que abarcam as particularidades da religião sámi pré-cristã 

(ou, ao menos, características dela que ainda se faziam presentes): nomes de deuses, descrições de 

diferentes cultos e rituais e, por fim, alguns esboços das práticas xamânicas e de transe. Schefferus 

não entra em grandes detalhes, mas elenca uma quantidade pertinente de informações que 

elucidam ao menos alguns traços gerais e definidores do xamanismo entre os sámi. Numa época 

em que constantes afirmações gerais e essencialistas têm sido feitas sobre o que é o “xamanismo”, 

fomentando a possibilidade de encaixar diversas experiências religiosas de êxtase, muito distintas 

entre si, dentro de uma mesma categoria, é imprescindível buscarmos traços particulares e 

idiossincráticos dentro de cada uma dessas práticas, evitando generalizações que escapem à 

realidade. Nosso objetivo é vislumbrar quais seriam os traços elementares do xamanismo sámi 

segundo a obra de Schefferus. Visando isso, elegemos seus escritos como fonte primária para 

analisarmos as práticas xamânicas dos sámi, por mais que tanto autor quanto obra mereçam as 

devidas ressalvas. Não o tomaremos como fonte completamente fidedigna do que era, de fato, o 

xamanismo sámi, muito menos o consideraremos um autor imparcial. Ainda assim, o trabalho de 

Schefferus foi fruto de um denso mergulho do autor em vários estudos e relatos que, na época, já 

circulavam havia muito tempo. Realizamos uma pesquisa qualitativa, de cunho analítico, que se 

propôs explorar e investigar a ilustração que o xamanismo dos sámi recebeu na obra do autor. 

Para isso, selecionamos como relevantes os trechos que tratem direta e especificamente de tais 

práticas religiosas. Para destacarmos e evidenciarmos as propriedades que, para o autor, seriam 

elementos característicos do xamanismo sámi, utilizamos a metodologia dos centros semânticos, 

conforme proposto por Schjødt. Os centros semânticos são categorias de identificação dentro do 

discurso mítico ou religioso para onde convergem os significados e totalidades relacionados a 

uma figura mítica ou ritual. São os significados que, em sua totalidade semântica, servem como 

caracterizadores e qualificadores de uma prática, que passa, então, a ser reconhecida graças a eles. 

Os centros semânticos são o núcleo desses significados caracterizadores, que se tornam, então, 

resistentes à mudança e constituem os elementos vigorosamente representativos de uma entidade 

ou prática mágica. Aplicaremos este método para fazer a leitura da obra proposta, visando 

identificar quais são, na obra de Schefferus, os elementos caracterizadores do xamanismo e das 

práticas mágicas entre os povos sámi.  

Palavras-chave: Xamanismo; Sámi; Schefferus; Lapônia; Magia.  

 



 

 

GT 19 - AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO ESTÉTICA NO 

ENSINO RELIGIOSO 

 
Coordenadores: Dr. Miguel Pereira da Silva (UFS) 

Ms. Maria Elizabeth Melo Da Fonseca (UFPB) 

 

Resumo: O grupo de trabalho se propõe a discutir a educação estética como uma prática 

pedagógica relevante para o ensino religioso por possibilitar a ampliação da sensibilidade, da 

imaginação e da criação, campos cognitivos, indispensáveis no processo ensino 

aprendizagem. Tornando-se, assim, pertinente a discussão sobre o porquê de a educação 

estética ser menos focalizada na educação formalista na construção do conhecimento. Nosso 

aporte teórico-metodológico baseou-se nas reflexões de Friedrich Schiller; Jean Piaget e na 

Hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. Pretendemos congregar pesquisas quantitativas e 

qualitativas que abordem a função narrativa, descritiva e persuasiva que a arte enquanto 

linguagem visual exerce não só na educação e nas religiões, mas também nos espaços sociais 

da vida cotidiana e na sociedade. 

 

GT CANCELADO 
 

GT 20 - ARTE, LITERATURA E SAGRADO 

CCJ* – SALA 05 
 

Coordenadores: Dr. Romero Venâncio (UFS) 

Dra. Leyla Brito (UFPB) 

 

 Resumo: O Grupo de Trabalho tem por objetivo acolher trabalhos de pesquisadores, 

estudiosos e interessados nas relações entre arte e sagrado em diversos momentos da história 

da humanidade. A arte tem sido um lugar privilegiado para a compreensão do sagrado em 

diversas épocas... Desde as primeiras representações pictóricas em muros ou cavernas 

passando pela tragédia grega ou pela a dramaticidade corpórea africana ou ainda as miniaturas 

dos versos em Hakai ou pelo cântico dos cânticos hebreu ou até as formas estéticas 

contemporâneas pós-século XX, a arte sempre apareceu próxima de formas místicas... O 

nosso GT tem o interesse de trabalhar nessas fronteiras e abrir algumas reflexões que nos 

orientem nesse caminho em ciências das religiões com o eixo as Letras. 

 



 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

A REPRESENTATIVIDADE SACRA DE DIADORIM NO GSV: UMA 

LEITURA HERMENÊUTICA 

Autor: Mes. Michelle Bianca Santos Dantas (UFPB) 

Resumo:  Este trabalho pretende compreender as nuances da representatividade de Diadorim, 

em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, tendo em vista as mimesis de beleza e da 

sacralidade em torno dessa personagem. Desse modo, discutiremos sobre questões 

importantes que envolvem uma leitura hermenêutica do texto literário, por meio de um 

panorama e de reflexões de sua importância e peculiaridades na análise de obras literárias. 

Buscaremos investigar os conceitos e as simbologias do sagrado, com fundamento nas obras 

de Otto (1985) e Eliade (2013). Além destes, ser-nos-ão válidos os escritos de Platão (2009), 

Braile (2006), Ricouer (1989), Nunes (2010), e Compagnon (2006), Werner (2003). 

Palavras-chave: Grande Sertão Veredas; Diadorim; Sagrado; Hermenêutica. 

 

CONTINGÊNCIA RITUAL – RITO E ARTE NA MANUALIDADE 

FEMININA 

Autor: Sílvia Cordeiro (IFRJ) 

Resumo: Este trabalho versa sobre a construção coletiva e artesanal de uma obra através de 

um ritual artístico de fetichização, onde moldes de útero serviram de base material para o 

processo ilusório de expiação dos sofrimentos de cada mulher participante. Para produzir a 

obra, utilizei a ideia de agência e intencionalidade (Gell, 2005) como forma de reescrever a 

realidade vigente através dos atos impugnados aos úteros mágicos. Desta maneira, as 

mulheres afirmam-se através da arte na criação destes amuletos poéticos. O útero carrega a 

iconografia dolosa da resistência feminina em meio ao caos do patriarcado, onde o direito 

sobre o nosso próprio corpo tem sido negado. 

Palavras-chave: Fetiche; Arte; Útero; Ritual; Manualidade. 

 

A BRUXA, O FILME: UMA CRÍTICA AO CRISTIANISMO PELA VIA 

DA OBSCURIDADE 

 



 

 

Autor: Katarine Laroche (UFPB) 

Coautoria: Dra. Leyla Brito (UFPB) 

Resumo: Este trabalho objetiva analisar o filme A Bruxa (2016), dirigido por Robert Eggers, 

a partir da conceituação de “estética das sombras” de Dani Cavallaro, em seu The Ghotic 

Vision. O filme traz uma atmosfera dúbia, de luz e sombras, em que o paradoxo da narrativa 

fílmica é elaborado. Por um lado a figura da bruxa e de forças diabólicas agenciam o terror e o 

mal, por outro, a fé cristã também é fonte de terror e medo. Assim, a estética obscura do filme 

norteará a análise de sua crítica ao Cristianismo. 

Palavras-chave: Bruxa; Cristianismo; Obscuridade. 

 

EROTISMO E CONVERSÃO RELIGIOSA NO LIVRO APÓCRIFO 

JOSÉ E ASENATH 

 

Autor: Kefren Kelsen Dantas Pereira (UFPB) 

Orientadora: Dra. Leyla Thays Brito da Silva (UFPB) 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva analisar o texto apócrifo José e Asenath, pertencente à 

tradição do Antigo Testamento. A paixão erótica entre os personagens Asenath e José do 

Egito provoca, na heroína, uma mudança de sua religiosidade politeísta para o monoteísmo do 

amado. A partir do conceito de Erotismo do filósofo Georges Bataille, pretende-se analisar o 

percurso erótico-espiritual da personagem Asenath. 

Palavras-chave: Apócrifos; Erotismo; Religiosidade; Bataille. 

 

POETA INDO-EUROPEU: da sagração divina à funções sociais 

Autor: Ms. Valmir Nascimento de Moura (UFPB) 

Resumo: Mais do que servir-se de jogos de palavras para entretenimento de outrem, o poeta 

das sociedades ditas indo-europeias utilizava-se dessa arte para realizar diversas funções 

sociais; ele era jurista, médico, sacerdote etc. Entretanto, de onde emanava seu poder e 

autoridade? Temos por objetivo demonstrar, por meio da análise de testemunhos literários 

sobreviventes em várias culturas descendentes de matriz linguística indo-europeia, como a 

Grécia a Índia, por exemplo, que autoridade do poeta nessas sociedades não emana do próprio 

indivíduo, mas é proveniente do mundo sobrenatural e por isso, carregada de poder, habilita o 

poeta a desempenhar funções sociais de importância vital para a sociedade. 



 

 

Palavras-chave: Poeta; Cultura indo-europeia; Mito; Rito; Literatura. 

 

NAS TRILHAS TORTUOSAS DO DESEJO: AS VICISSITUDES 

AMOROSAS NA LITERATURA CLÁSSICA 

Autor: Lucas Leite Borba (UFPB) 

Resumo: Um dos óbices do fenômeno amoroso, é o desejo pelo impossível, que reserva a 

promessa de um amor intocável, perfeito. Conquanto, o amor é algo intrínseco ao homem, 

acompanhando-o durante todo desenvolvimento psíquico, responsável tanto pelas 

gratificações, quanto pelos sofrimentos. Destarte, a fim de (re)arquitetar as teorias a respeito 

do Amor e suas vicissitudes, debruçar-nos-emos sobre o mito grego de Eros e Psíque, o qual 

narra as travessias de dois amantes em busca de um amor perdido. A jovem Psíque, tomada 

por sua curiosidade latente, perde seu amado e embarca numa jornada para resgatar o amor, 

solidificado na figura de Eros. Utilizaremos, para tanto, os constructos teóricos de Millan 

(1983), Nazio (2007) e Freud (1914). 

Palavras-chave: Amor; Mito; Psicanálise 

 

GT 21 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ECONOMIA, DIREITO E 

SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: UM DIÁLOGO 

NECESSÁRIO 

CCJ* – SALA 02 
 

Coordenadores: Ms. Maria do Socorro da Silva Menezes (UFPB) 

Ms. Luciana Vilar de Assis (UFPB) 

 

 Resumo: Tratar a educação ambiental como promotora de transformações com vistas ao 

entendimento das implicações das mudanças necessárias nas plataformas básicas da 

exploração econômica, do meio ambiente e dos direitos sociais é desafio, o problema a 

considerar no âmbito das questões jurídicas envolvendo a livre inciativa e o paradigma do 

desenvolvimento sustentável. O quadro teórico-metodológico de referência dos trabalhos 

propostos deve considerar a educação ambiental como o “lócus” para a reflexão e ação sobre 

os conflitos ambientais e os interesses antagônicos do sistema de exploração econômica e da 

mudança necessária para ceder espaço ao conceito de desenvolvimento sustentável, mediante 

a adoção de práticas econômicas alternativas e preservação da cultura das comunidades 

tradicionais, por exemplo. 

 

 

Trabalhos Aprovados: 

 



 

 

 

A ARTE DA VIDA RETRATADA ATRAVÉS DO DESAFIO DOS 

CATADORES DE CARANGUEJO DE BAYEUX-PB EM PROVER O 

SEU SUSTENTO EM FACE DA SUSTENTABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 

 

Autor: Fábio Roberto Nóbrega da Cruz  

 

Resumo: Objetivando demonstrar a arte da vida retratada através da forma como os catadores 

de caranguejo do município de Bayeux estão enfrentando o desafio da exploração econômica, 

em face da sustentabilidade socioambiental do produto que lhes garante o sustento, diante das 

restrições impostas pelo direito pátrio a essa atividade, o estudo proposto contempla a 

descrição a importância econômica da atividade bem como os principais problemas 

enfrentados pelos catadores, em razão da proibição do exercício de sua atividade laboral no 

período de defeso, mediante realização de pesquisa empírica de natureza exploratória. Os 

resultados demonstram que esses trabalhadores se submetem a essas condições por questão de 

subsistência, pois é do mangue que extraem os recursos que serão vendidos como matéria 

prima para a cadeia produtiva de alimentação. 

 

Palavras-chave: Catadores de caranguejo; Sustentabilidade socioambiental; Cadeia produtiva 

de alimentação; Arte da vida. 

 

 

A MÚSICA PESADA NO CENÁRIO DO CENTRO HISTÓRICO DE 

JOÃO PESSOA: O ESSENCIAL NEM SEMPRE É VISÍVEL 

 

Autor: Vladimir Sérgio Negromonte Duarte 

 

Resumo: Esse estudo empírico com pesquisa exploratória resulta da vivência do autor como 

músico banda Necropolis, observando que o Centro Histórico de João Pessoa tem sido palco 

de realização de eventos em que a música pesada é apresentada de forma tímida, sem apoio do 

poder público ou da inciativa privada e que as bandas locais são alijadas desse processo. O 

seu objetivo é de delinear uma proposta de revitalização desse espaço no cenário musical, 

com a realização de shows em que as bandas do gênero musical Rock e heavy metal da 

Paraíba possam ser contratadas para realizar shows, superando as dificuldades da falta de 

apoio para essa finalidade, tendo o condão de contribuir para fomentar o turismo e o comércio 

local, bem como a realização de campanhas voltadas para a educação ambiental do seu 

público, viabilizando a perspectiva de trabalho contínuo para os músicos locais. 

 



 

 

Palavras-chave: Música Pesada; Educação Ambiental; Gênero Musical Rock e Heavy Metal 

da Paraíba; Centro Histórico de João Pessoa. 

 

 

NEUROECONOMIA E CONSUMO SUSTENTÁVEL: 

APONTAMENTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 

DO IPANEMA – ALAGOAS 
 

Autor: Manoel Valquer Oliveira Melo 

Coautora: Hiara Teixeira Ferreira Silva 

 

Resumo: O presente artigo trata sobre o termo neuroeconomia como instrumento de análise 

aplicado à tomada de decisões para o consumo sustentável. A investigação visou analisar uma 

experiência comportamental na região do Sertão alagoano. Teoricamente a neuroeconomia se 

apresenta como um paradigma emergente e interdisciplinar que está intrinsicamente ligado às 

áreas da economia comportamental3, psicologia, neurociência4 e dados computacionais. 

Etimologicamente, de acordo com Menegat (2016), o termo neuro advém da neurociência, 

área que estuda como a nossa mente funciona, e da economia que se origina no estudo de 

como administrar e alocar recursos escassos, em consonância com nossos sentidos e 

comportamentos mentais. Pontuamos que a naturalização do consumo é uma estratégia ligada 

ao motor das economias das sociedades hodiernas. Por outro lado, tomando como referência a 

sustentabilidade socioambiental, existem impertinências que são desconsideradas quando 

aplicadas à tomada de decisões dos sujeitos no ato de consumir produtos de forma 

sustentável. Tendo em vista que: “A sociedade de consumidores desvaloriza a durabilidade, 

igualando ‘velho’ a ‘defasado’, impróprio para continuar sendo utilizado e destinado à lata de 

lixo” (BAUMAN, 2008, p. 31). Tomar decisões é tarefa que fazemos cotidianamente, em se 

tratando de consumo, a decisão de fato nem sempre se dar de maneira consistente e 

consciente, considerando as finalidades de consumo para suprir as satisfações das 

necessidades básicas ou equivocadamente do prazer do supérfluo, como aponta Baudrillard 

(2008). Buscamos propor com base nesse trajeto teórico-metodológico a necessidade de rever 

criticamente os recursos epistêmicos associados à obtenção de modelos que melhor retratem 

acerca da tomada de decisões na economia de consumo entre indivíduos economicamente 

ativos e consumistas. Deste modo, a pesquisa teve um viés qualitativo, recorreu-se a aplicação 

de questionários e entrevistas semiestruturadas, obtendo-se uma amostragem de 120 

respondentes, dos quais formados por 67,2% do gênero feminino, 31,9 % do gênero 

masculino e 0,9 % gênero outro. O objetivo inicial do estudo diagnosticou fatores decisivos 

entre os consumidores respondentes, que ao utilizar a tomada de decisões de forma impulsiva, 

consequentemente a tendência é afetar diretamente a economia local, considerando que 76,6% 

dos respondentes já compraram por impulso. Foi possível caracterizar entre os sujeitos da 

pesquisa, um comportamento reprovável quando relacionamos à capacidade de decidir sobre 

as suas próprias escolhas de consumo, e a maneira vulnerável e suscetível às decisões 

mediadas ao apelo do Marketing Digital, desconsiderando a falta de observação e de 

aprofundamento teórico sobre a aquisição de produtos. Ao tratarmos do comportamento de 



 

 

um grupo de consumidores a partir da neuroeconomia, detectamos que existem relações 

díspares no consumo local que precisam ser superadas, com vistas à tomada de decisões de 

forma pensada e responsável. Neste sentido, o desenvolvimento econômico tem operado, a 

priori, dentro da incapacidade dos agentes econômicos que resistem em tomar decisões 

racionais em termos da alocação dos recursos socioambientais disponíveis. 

 

Palavras-chave: Neuroeconomia; Consumo sustentável; Tomada de decisões; Semiárido. 

 

 

COSMOVISÃO CRISTÃ E ECOLOGIA: um diálogo necessário para a 

promoção da sustentabilidade ambiental 

Autor: Joel Silva dos Santos 

Resumo: A compreensão da crise ambiental requer um olhar crítico, holístico e integral sobre 

a sociedade humana e a Criação. A implementação de uma educação pautada no paradigma 

ecológico é urgente e requer profundas reflexões e mudanças de valores na sociedade em 

geral. É diante deste cenário que este trabalho se insere, com o objetivo principal de verificar 

a contribuição de uma cosmovisão bíblica reformada e da ciência ecológica profunda na 

compreensão dos problemas ambientais e na promoção da sustentabilidade ambiental. Para a 

realização da pesquisa, inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico a respeito da 

temática em questão, e posteriormente, foram desvelados alguns pressupostos do humanismo 

confessional que possibilitaram a revolução técno-científica e o surgimento de uma ciência 

experimental\cartesiana. Em seguida, foram verificadas as categorias teológicas: Criação, 

Queda e Redenção, basilares no pensamento cristão reformado Neocalvinista e os 

pressupostos da Ecologia Profunda. A pesquisa revela que uma visão distorcida\dualista do 

pensamento cristão ao longo da Idade Média fundamentada em Platão e Aristóteles 

comprometeu o envolvimento dos cristãos pela causa ambiental e o seu real entendimento. A 

ciência moderna experimental com seus pressupostos racionais e desenvolvimentista contribui 

diretamente para degradação natural e a separação homem e natureza. A ecologia profunda e a 

cosmovisão cristã reformada contribuem para a promoção da sustentabilidade ambiental e 

mudanças de valores na sociedade. 

Palavras-chave: Cosmovisão Cristã Reformada; Ecologia Profunda; Crise Ambiental. 

 

GT 22 - TEATRO E CULTURA(S) 

 CCJ* – SALA 07 

 
Coordenadores: Dra. Márcia Chiamulera (UNIBO - Itália) 

Ms. Lucia Serpa (UFPB) 

 



 

 

Resumo: Este GT visa discutir as relações entre Teatro e Cultura(s), abordando os diferentes 

aspectos culturais que permeiam o fazer teatral, assim como as reverberações de 

manifestações teatrais em diferentes culturas. Neste sentido, indicamos as possibilidades de 

compreensão da Arte como expressão de uma cultura, mas também compreendemos os 

diferentes elementos culturais que interferem nos processos de criação artística, de ensino-

aprendizagem e de construção de conhecimentos. Assumindo uma concepção interpretativa, 

mas não única, a cultura, compreendida como “teia de significados” também pode ser 

compreendida como um “texto” e, complementarmente, uma dramaturgia construída por seus 

personagens e igualmente criadora de personagens. Nos interessa, nesse sentido, indagar 

como aspectos culturais influenciam as formas e conteúdos teatrais e vice-versa. Aspectos 

históricos, sociais, antropológicos, filosóficos, religiosos, ideológicos, assim como todas as 

expressões do campo das artes e as subjetividades que fazem parte da dimensão humana, são 

compreendidas como elementos da cultura. Norteiam esta discussão a compreensão da arte 

como sistema cultural (Geertz, 1988), o teatro como “duplo da cultura” (Artaud, 1968) e o 

teatro como “a inteira cultura” (Grotowski, 1986). 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

ENTRE CHOROS, SUSSURROS E MÁSCARAS: A antropologia de 

Turner e o teatro contemporâneo 

 

Autor: Macário Velozo Hartnett 

 

Resumo: O teatro detém um lugar especial na cultura humana, e mais especificamente nas 

ciências sociais, pois alguns de seus teóricos mais importantes usam terminologia teatral para 

descrever o mundo a seu redor. Nesse contexto, pensadores como Victor Turner e Irving 

Goffman utilizam o teatro como base de suas teorias. Nesse artigo, faremos um estudo de caso 

do espetáculo “Retomada”, mantendo o foco do nosso exame na liminaridade descrita por 

Turner ao observar rituais religiosos. Veremos como esse e outros conceitos antropológicos 

podem ser utilizados para análise de performances do teatro contemporâneo e para 

compreensão de diferentes tipos de religiosidade humana. 

Palavras-chave: Victor Turner; Teatro; Cultura; Religiosidade. 

 

ENCRUZILHADA POÉTICA: pistas para uma abordagem do 

acontecimento nas artes cênicas 

Autor: Stênio José Paulino Soares 

 



 

 

Resumo: O presente trabalho busca compreender o acontecimento nas artes cênicas sob a 

perspectiva relacional de um lugar para as relações humanas. A partir do termo “encruzilhada 

poética”, buscamos nos aproximar de um pensamento epistemológico que observa a 

importância social e política das religiões afro-brasileiras, e como ele afeta a investigação em 

estado de poesia. Nesse sentido, situamos os fenômenos da intersubjetividade e da interação a 

partir da noção de encontro, reunião de pessoas e coisas que se movem em vários sentidos ou 

se dirigem para o mesmo ponto. Eles também podem ser compreendidos como uma questão 

que nos é colocada, e cuja resposta define ou cerca as características da essência dos sujeitos. 

Palavras-chave: Encruzilhada poética; Cena; Acontecimento; Intersubjetividade; Interação. 

 

DRAMATURGIAS DE UM CORPO ETNOGRÁFICO: Uma experiência 

entre o labirinto e a encruzilhada da feira 

 
Autor: Miguel Eugenio Barbosa Segundo 

Coautor: Victor Hugo Neves de Oliveira 
 

Resumo: O corpo se (re)constrói de acordo com o lugar que ocupa, o espaço é uma estrutura 

de representação cultural que modifica e é modificado pelos corpos que o habitam. Nessa 

perspectiva desenvolvemos uma pesquisa vinculada ao PIBIC e ao Grupo de Pesquisa 

Antropologia-Dança da UFPB, para pensar num estudo etnográfico dos corpos e 

espacialidades circunscritos na Feira de Oitizeiro. Entre o labirinto e a encruzilhada 

reconhecemos através de diários de bordo, fotos e gravações de áudio uma forte e potente 

condição dramatúrgica para uma construção performativa. 

Palavras-chave: Dramaturgia; Feira; Etnografia; Espaço. 

 

‘AGRESTE (MALVA-ROSA)’: A ética em questão e a questão da ética na 

sala de ensaio 

 

Autora: Deborah Christina da Cruz Menezes 

 

Resumo: O Estágio Supervisionado do Bacharelado em Teatro abrange áreas tais como a 

ética, a criação de um espetáculo, dentre outras. No que se refere à ética, surge à necessidade 

de compreender como suas questões são trabalhadas e desenvolvidas na sala de ensaio. A 

montagem ‘Agreste’ (2017) serviu de campo de estudo. Durante o processo foram realizadas 

entrevistas, acompanhamento de ensaios/apresentações e revisão bibliográfica para uma 



 

 

busca das relações de aproximação e apropriação entre a ética e o teatro. Esse processo de 

medição pode ser uma forma de abrir o foco da reflexão para compreender como essas 

relações interferem no trabalho do ator e suas consequências na sala de ensaio.  

Palavras-chave: Ética; Teatro; Sala de Ensaio. 

 

GT 23 - DANCING WITH ROBOTS: UM ESTUDO SOBRE O 

USO DE ROBÔS COMO AGENTES ESTÉTICOS EM 

PERFORMANCE DE DANÇA 

 
Coordenadores: Ms. Edvanilson Santos de Oliveira (UEPB) 

Dra. Ivani Lúcia Oliveira de Santana (PUC/SP) 

 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um mapeamento realizado a partir de 

artigos científicos que versam sobre o uso de robôs como agentes estéticos em performance 

de dança no banco de dados do Portal de Periódico/CAPES/MEC. O objetivo é investigar as 

pesquisas que abordam a respectiva temática, destacando os tipos de tecnologias utilizadas no 

processo de interação homem-máquina, caraterísticas do ambiente e performance. Espera-se 

que o resultado desse estudo possibilite a produção de fundamentação teórica, de modo a 

conduzir a criação de novas corporeidades em trabalhos performativos cuja essência flua do 

uso de tecnologias robóticas interativas. 

GT CANCELADO 
 

GT 24 - ARTE, EDUCAÇÃO E VISUALIDADES: 

CIRANDANDO PELOS CURRÍCULOS E PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

CCJ* – SALA 08 
 

Coordenadores: Dra. Norma Maria Anjo (UFPB) 

Dra. Fernanda Mendes Cabral A. Coelho (UFPB) 

 

Resumo: O ensino da Arte desempenha importante papel para o desenvolvimento e formação 

integral do sujeito, nesta perspectiva, torna-se um componente indispensável para se pensar o 

currículo e as práticas educativas na contemporaneidade. Neste diapasão, este grupo de 

trabalho contempla as propostas transdisciplinares do ensino e das linguagens da Arte no 

contexto de uma educação estética que favorece o conhecimento artístico, a expressividade e 



 

 

a comunicação. Pauta-se nas políticas educacionais para o ensino de arte, na perspectiva 

crítica da cultura visual e nos pressupostos de uma educação humanizadora e cidadã. Portanto, 

prioriza-se como discussão, as práticas de ensino que dialogam com a Arte nos diversos 

contextos de aprendizagem e valorizam a criatividade e a sensibilidade humana no ensinar-

aprender. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

A ESTÉTICA DA MONSTRUOSIDADE 

 
Autora: Marleide Viana de Figueiredo Gomes Lira  

Coautores: Janeide S. Silva  

Resumo. O projeto está sendo desenvolvido com dois grupos de crianças de faixa etária entre 

3 a 6 anos, na Creche/Pré-escola Central da USP, e versa sobre medo, identidade e artes 

visuais. As brincadeiras de assustar são recorrentes nos jogos infantis o que confere uma rica 

possibilidade às crianças de conhecer, experimentar e criar diversas formas para dar 

concretude aos sentimentos relacionados as emoções e curiosidades decorrentes das 

brincadeiras de assustar. Assim seguem descobrindo formas de ressignificar, registrar e 

compartilhar o percurso investigativo sobre Monstros e monstruosidades.    

Palavras-chave: Medo; Brincadeiras; Artes Visuais.  

 

BRINCAR, EXPERIMENTAR, IMAGINAR E CRIAR 

Autora: Cristiane Domingos de Souza  

Coautora: Marlede Viana de Figueiredo Gomes Lira 

Resumo. Brincar, Experimentar, imaginar e criar é um projeto que norteia as ações da 

organização Oficina Brincanto, cujo foco é propiciar as crianças, de faixa etária entre 0 e 10 

anos, vivencias nos diversos campos de experiência como um direito intrínseco da infância e 

por compreender que a experimentação é um importante provedor de aprendizagens. 

Conversas, encontros literários, acampamentos, cenários temáticos, culinária, jogos, artes 

visuais, encontros musicais são algumas temáticas que em agrupamentos multietários, 

possibilitam aos protagonistas da infância, um rico e potente tempo de ser criança.  

Palavras-chave: Infância; Brincadeiras; Vivencias.  

 

DANCE COMIGO: ELETIVA DE DANÇA NO ENSINO INTEGRAL 
 



 

 

Autor: Carolina Angélica Dantas Naturesa 

Resumo. Este trabalho é resultado da disciplina eletiva Dance Comigo, da parte diversificada 

do Ensino Médio Integral do Centro de Excelência Santos Dumont. A disciplina foi realizada 

articulando teoria e prática a partir de diferentes tipos de danças, como as Urbanas, de Salão, 

Moderna e Árabes. Foram realizados, também, estudos do corpo sob o olhar da Arte, 

Filosofia, Sociologia e Educação Física - essa interdisciplinaridade proporcionou um 

conhecimento acerca do corpo, da dança e do movimento. Faz-se necessário ir além dos 

entendimentos de dança como junção de passos, repetições de coreografias, e que a área da 

Dança não constrói conhecimento. 

Palavras-chave: Dança; Disciplina eletiva; Ensino Integral. 

 

EM BUSCA DE NOVAS JANELAS: O ESTUDO DA PRODUÇÃO 

CINEMATOGRÁFICA NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS 

HUMANAS 

Autora: Andreza Lima 

Resumo. O projeto CEHAS se insere na procura por métodos pedagógicos que auxiliem no 

ensino-aprendizagem e na interdisciplinaridade entre História, Sociologia e Artes, facilitando 

a compreensão da realidade experienciada pelo/a aprendente com os conteúdos e as temáticas 

programáticas, por meio da reflexão sobre a produção artística e sob uma perspectiva da 

História Social da Arte, além da própria produção de arte pelos envolvidos no Ciclo. O 

objetivo do presente projeto é usar a cinematografia, entendendo o cinema suscetível às 

indexalidades presentes na produção artística, como categoria de análise, e a oferecer como 

nova janela de observação das realidades. 

Palavras-chaves: CEHAS; Arte-cinema; Práticas pedagógicas. 

 

A ARTE CEMITERIAL E A HISTÓRIA DA CIDADE: O CEMITÉRIO 

COMO ESPAÇO EDUCACIONAL E ARTÍSTICO 

Autora: Olindina Ticiane Sousa de Araújo 

Resumo. Este texto pretende compreender o cemitério e as expressões artísticas contidas em 

suas extensões como recursos significativos no processo ensino-aprendizagem nas aulas de 

história, por nos dar condições reais e visuais de acesso à história da arte, as manifestações de 

mentalidade característica de uma época, às questões referentes à mobilidade social e aos 

ápices ou declínios políticos e econômicos de famílias tradicionais da cidade, analisando suas 

estruturas físicas, estatuarias, símbolos, desenho e escritos epitáficos. Todavia, a arte se 



 

 

apresenta enquanto recurso multifacetado, cumprindo o papel de serve ao ensino por despertar 

nos estudantes a capacidade de imaginar, analisar e aflorar a sensibilidade estética ao 

desenvolver um espírito crítico, reflexivo e interpretativo.  

Palavras-chaves: Artes; Cemitério; Ensino; História. 

 

TIÊ: O PRIMEIRO SAMBA DE UMA MENINA-PASSARINHO 

Autora: Ana Lucia Bezerra Nunes Cruz 

Coautores: Kamila Rumi Toyofuki 

Paulo Chagas Dalcheco 

Resumo. O projeto Tiê: O Primeiro Samba de uma Menina-Passarinho foi desenvolvido nos 

anos de 2013 e 2014, com dois grupos de crianças, de faixa etária entre 7 e 8 anos e versa 

sobre a vida e produção literária de Ivone Lara como uma importante expoente da cultura 

afro-brasileira. Organizados em oficinas, nas quais a estética da negritude foi vivencia por 

meio da musicalidade, da dança, da dramatização e da arte visual. Durante as atividades as 

crianças puderam conhecer, experimentar, reconhecer e recriar elementos da cultura popular 

negra como elo identitário do povo brasileiro.  

Palavras-chave: Cultura afro-brasileira; Interdisciplinaridade; Identidade.  

 

GASTRONOMIA E ARTE: VIVÊNCIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Autor: Michelle Santos de Oliveira 

Coautores: Dr. Jailton Macena de Araújo  

Esp. Saionara Soares  

Resumo: A gastronomia é arte e compõe o patrimônio cultural de um povo, representando 

seus hábitos e comportamentos. O ato de preparar os alimentos é o momento de promover o 

aprendizado e a interação entre as crianças e o mundo ao seu redor. Assim, a gastronomia se 

apresenta como uma arte a ser ensinada desde a educação infantil, promovida pela 

participação na preparação dos pratos e, principalmente, na prova de novos sabores. Para isso, 

o professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças, respeitando suas 

diferenças e ampliando suas pautas de socialização, proporcionando uma interação que abre 

novas compreensões do mundo. Saber que o leite não vem da lata ou da caixinha, que os 

legumes e as verduras crescem na terra, sob sol e chuva, fazem despertar a consciência 

ambiental, bem como a valorização e a preferência por alimentos naturais. 

Palavras-chave: Alimentos; Arte; Gastronomia; Práticas educativas. 



 

 

GT 25 - PSICOPEDAGOGIA NO CONTEXTO DA ESCOLA 

INCLUSIVA 

AUDITÓRIO DO CE* – CE  
 

Coordenadores: Ms. Márcia Paiva de Oliveira (UFPB) 

Ms. Sandra Cristina Moraes de Souza (UFPB) 

 

Resumo: A psicopedagogia e o contexto educacional e suas implicações social e política 

contemporânea: inserção e desafios da mediação psicopedagógica no âmbito da escola 

inclusiva. A profissionalização do psicopedagogo e seu papel na escola inclusiva. Assessoria 

psicopedagógica junto à professores e demais educadores da escola. Esse Grupo de Trabalho 

propõe discussões teórico práticas acerca da ação psicopedagógica e pedagógica no contexto 

da escola inclusiva. Sabemos que os profissionais da escola inclusiva reorganizaram seus 

saberes e fazeres no chão da escola. O psicopedagogo também se une a esses educadores na 

tarefa de fazer real essa escola. Para tanto, aprofundamentos teóricos e busca de pressupostos 

práticos que respaldem a ação educativa se faz necessário. 

 
 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SEUS REFLEXOS NOS PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM: UM ESTUDO DE CASO 

Autora: Linalva Marinho de Sousa 

Orientadora: Adriana de Andrade Gaião e Barbosa 
 

Resumo: O presente trabalho busca conhecer os reflexos da deficiência auditiva leve nos 

processos de aprendizagem da leitura e escrita na criança; especificamente, identificar as 

consequências com leitura e escrita diante da deficiência auditiva leve, apresentar possíveis 

orientações pedagógicas para sala de aula e contribuir com possíveis estratégias 

psicopedagógicas acerca do referido déficit. O estudo de caso foi desenvolvido na Clínica-

Escola de Psicopedagogia da Universidade Federal da Paraíba, de natureza qualitativa, com 

características descritivas, com base em avaliação e intervenção psicopedagógica. A 

deficiência auditiva leve causa danos no desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo, 

quando não diagnosticado e trabalhado precocemente, ocasiona danos nas mais diversas áreas 

de desenvolvimento como social, acadêmica e afetiva do aprendente.  

Palavras-chave: Perda Auditiva Leve; Aprendizagem; Leitura e Escrita. 



 

 

 

A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NO LETRAMENTO DE 

APRENDENTES COM SÍNDROME DE DOWN E A REALIDADE 

ESCOLAR 

Autora: Marília Cláudia Rodrigues de Oliveira  

Coautora: Kalina de França Oliveira 

Orientadora: Márcia Paiva de Oliveira 

 

Resumo: Esse estudo tem como objetivo relatar os achados de um estudo que analisa o 

letramento de um aprendente com Síndrome de Down que é atendido pelo Projeto de 

Extensão: LETRAMENTO E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN NUMA PERSPECTIVA 

PSICOPEDAGÓGICA, vinculado ao Departamento de Psicopedagogia da UFPB, bem como 

a sua realidade escolar, através do trabalho multidisciplinar realizado pela psicopedagoga 

doprojeto e a docente da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) da instituição 

escolar do aprendente. O letramento decorre das práticas sociais em que leituras e escritas 

exigem nos diferentes contextos que envolvem a compreensão e expressão lógica e verbal. É a 

função social da escrita. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto lido; não se trata de extrair informações decodificando 

letra por letra, palavra por palavra, trata-se de uma atividade que implica estratégia de seleção, 

antecipação, inferência e verificação sem as quais não é possível proficiência no ato de ler. O 

referido sujeito do estudo de caso vem participando de intervenções psicopedagógicas com o 

foco no letramento. E, para otimizar os resultados, é realizada a assessoria psicopedagógica 

junto as docentes que trabalham com o aprendente no contexto escolar, no sentido da 

aprendizagem da língua escrita e as estratégias de ensino adotadas pelas docentes. Portanto, 

esse trabalho traz influências para a inclusão escolar e social da pessoa com Síndrome de 

Down. A base teórica utilizada para fundamentar o trabalho foram os estudos de BAKHTIN 

(1999); BARBOSA (1994); BOSSA (2000) BRONCKART (1999); KLEIMAN (2001, 2006); 

SOARES (2016). A metodologia utilizada se caracteriza como um Estudo de Caso, de caráter 

qualitativo, exploratória e descritiva, ocorrido na Clínica Escola de Psicopedagogia da UFPB 

e com ramificações em uma instituição escolar da rede pública, situada na cidade de João 

Pessoa, Paraíba. Para coleta de dados, foram utilizados recursos tecnológicos, jogos 

pedagógicos e diário de bordo para o registro dos achados. O estudo conclui que a intervenção 

psicopedagógica é de suma importância no processo de letramento da pessoa com Síndrome 

de Down, pois o psicopedagogo é o profissional capacitado para traçar estratégias e diversas 

possibilidades para uma atuação pedagógica significativa, desse modo, as dificuldades de 

aprendizagens são sanadas e/ou minimizadas, por ser feito umtrabalho focado, pontual e 

terapêutico. 

Palavras-chave: Letramento; Intervenção Psicopedagógica; Trabalho Muldisciplinar; 

Síndrome de Down. 



 

 

 

REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE IDOSOS COM ALZAIMER: A 

PSICOPEDAGOGIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

Autor: Adriano Lourenço de Sousa 

 Coautor: Geovanni Ferreira do Nascimento 

 

Resumo: Esse trabalho se dedica a analisar a influência da ação do psicopedagogo na equipe 

multidisciplinar que trabalha com idosos acometidos de Alzaimer. Todos os indivíduos idosos 

necessitam de cuidados profissionais específicos, pois essa faixa etária deve ser encarada com 

responsabilidade e cuidados intensos, inclusive com o desenvolvimento de hábitos de estudos 

e contribuições da educação. No caso de idosos com Alzaimer, é necessário um trabalho de 

reabilitação cognitiva, com exercícios adequados a estimulação das funções mentais 

superiores. O que ameaça a qualidade de vida dos idosos com Alzaimer é a limitação em sua 

capacidade de realizar atividades do cotidiano, colocando em risco a sua saúde física e 

emocional. Nesse processo, é fundamental a participação e acompanhamento dos 

profissionais da saúde e educação, junto a esses idosos, que cotidianamente se mantêm 

distante do convívio social. Vendo esse tipo de exclusão, não apenas dentro do campo de 

trabalho, mais também nas famílias e na sociedade, buscamos realizar esse estudo para 

entender os melhores percursos da Psicopedagogia para minimizar os efeitos do Alzaimer. O 

Alzheimer é um tipo demência que, embora ainda não tenha cura, o uso de remédios como 

Rivastigmina, Galantamina ou Donepezila, junto com terapias estimulantes, como terapia 

ocupacional, e terapias psicopedagógicas podem ajudar a controlar os sintomas e a retardar a 

sua progressão, evitando o agravamento das complicações cerebrais e melhorando a qualidade 

de vida da pessoa idosa. Nesse sentido, tivemos como objetivo geral: analisar os impactos da 

ação psicopedagógica junto a idosos com Alzaimer, no sentido da reabilitação voltada para a 

estimulação das unções mentais superiores. Como objetivos específicos: analisar os fatores de 

risco que contribuem para os sintomas incapacitantes e evolução do Alzaimer, uma vez que 

não afeta somente os idosos. O estudo s deu em uma instituição pública de saúde, que atende 

idosos, entre outras faixas etárias. A metodologia é focada nos preceitos da pesquisa-ação, 

com base na ação x reflexão x ação. Esse método é definido como toda tentativa continuada, 

sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. Sendo a prática 

psicopedagógica ainda incipiente no tratamento do Alzaimer, cabe uma constante reflexão da 

ação e registro de todo desenvolvimento do idoso com a referida doença, para cada 

intervenção específica. Todos os registros sistematizados configuram os achados da pesquisa, 

que no caso do estudo que relatamos aqui, pode se considerado que a ação psicopedagógica é 

imprescindível no tratamento e reabilitação do idoso com Alzaimer. 

Palavras-chave: Reeducação; Reabilitação; Alzaimer; Idoso; Psicopedagogia. 

 



 

 

ESTIMULAÇÃOCOGNITIVA E LETRAMENTO DE ADOLESCENTES 

COM SÍNDROME DE DOWN NO CONTEXTO DA PSICOPEDAGOGIA 

 

Autora: Rayane da Silva Almeida 

Coautoras: Raquel Viterbino Dias  

Mônica Cristina Silva de Arruda Magalhães 

 Orientadora: Márcia Paiva de Oliveira 

 

Resumo: Esse estudo tem por objetivo investigar a contribuição da Psicopedagogia no 

desenvolvimento cognitivo de crianças com Síndrome de Down, desenvolvido através de um 

estudo de caso, de natureza exploratória e descritiva, a partir de sessões feitas com uma 

adolescente de 15 anos de idade, cursando o Ensino Fundamental I, de uma escola da rede 

pública da cidade de João Pessoa - PB. A metodologia foi direcionada aos preceitos da 

pesquisa-ação, com base na ação x reflexão x ação. Por isso escolhemos esse percurso 

metodológico, pois esse método é definido como tentativa continuada, sistemática e 

empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. Os resultados obtidos dão evidências de 

que a ação psicopedagógica, quando realizada com estimulações cognitivas, colabora com o 

desenvolvimento cognitivo da criança com Síndrome de Down, visando a evolução global do 

aprendente, desenvolvendo suas habilidades e funções mentais superiores, atendendo às suas 

limitações específicas, provocadas pela Síndrome. Para resultados mais significativos, 

esclarecemos à instituição escolar e a família acerca dessas habilidades afetadas no educando 

com Síndrome de Down. Só então demos início as intervenções psicopedagógicas, com 

registro de todos os achados em diário de bordo. Nesse sentido, foram propostas atividades 

psicopedagógicas para estimular a cognição que, por conseguinte favoreceu outras áreas, 

como a aquisição da linguagem e letramento, por exemplo. 

Palavras-chave: Estimulação Cognitiva; Psicopedagogia; Síndrome de Down. 

 

INTERVENÇÃO PSICOPEDAGOGICA COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTE COM SÍNDOME DE DOWN 

 

Autora: Raquel Viterbino Dias 

Coautora: Rayane da Silva Almeida 

Orientadora: Márcia Paiva de Oliveira 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os dados da pesquisa 

desenvolvida no âmbito do projeto “LETRAMENTO E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN NUMA PERSPECTIVA 

PSICOPEDAGÓGICA”, que objetiva desenvolver ações psicopedagógica de mediação da 

aprendizagem nos contextos familiar, escolar e social. O psicopedagogo é um elo de 



 

 

informação e união entres estes contextos, em que busca criar espaços de reflexão conjunta a 

fim de produzir a qualidade de tais contextos. A proposta do referido projeto é desenvolver 

ações de promoções de letramento na perspectiva psicopedagógica de crianças e adolescente 

com Síndrome de Down (SD), a partir de atividades lúdicas e instrumentos psicopedagogos, 

considerando sempre a individualidade de cada um. Portanto, para mapear as ações 

desenvolvidas na pesquisa, optamos por um estudo de caso com uma criança e uma 

adolescente com SD, tendo como características ser exploratória e descritiva. A intervenção 

psicopedagógica, como mediação da aprendizagem junto ao processo de aprendizagem da 

pessoa com SD, demonstrou que, as aprendizagens são possíveis, desde que aconteça um 

processo planejado, que busque o alcance de metas objetivas. Podemos afirmar como achado 

da pesquisa, que a intervenção psicpedagogica alcançou o objetivo a que se propôs,que é o 

letramento e a estimulação cognitiva. Sabemos que leitura ea escrita tem um fator 

fundamental no processo de socialização, na inclusão escolar e no mercado de trabalho. O 

estudo proporcionou conhecer e compreender os diferentes e complexos aspectos envolvidos, 

o qual procuramos entender, respeitar e acolher a diversidade de cada um. 

Palavras-chave: Síndrome de Down; Letramento; Inclusão 

 

 

A INFLUÊNCIA DO LÚDICO NO LETRAMENTO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN 

 

Autora: Laíssa Karla Coelho Silva 

Coautoras: Débora Pimental Maia 

Orientadora: Márcia Paiva de Oliveira 

Resumo: Esta pesquisa originou-se a partir da experiência vivenciada pelas autoras, alunas do 

curso de psicopedagogia da UFPB, vinculadas ao projeto de PROLICEN “Letramento de 

crianças e adolescentes com Síndrome de Down e a ação psicopedagógica”, que ocorre na 

Clínica-escola de Psicopedagogia da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa. As 

crianças e adolescentes com síndrome de Down, apesar do déficit cognitivo, possuem 

potenciais a serem desenvolvidos. Elas carecem de um tempo maior para realizar 

determinadas atividades, bem como, de estímulos da família e de especialistas envolvidos 

neste processo, a fim de adquirirem e aprimorarem suas habilidades. Uma boa estimulação 

realizada nos anos iniciais da escolarização pode ser determinante para aquisição de 

capacidades em diversos aspectos importantes para a aquisição da habilidade de leitura 

escrita, como o desenvolvimento motor, a linguagem e cognição. Alguns autores apontam o 

lúdico como um ferramenta facilitadora no processo de desenvolvimento cognitivo e motor, 

propiciando uma aprendizagem significativa e dinâmica. Portanto, esta pesquisa tem por 

objetivo analisar as repercussões cognitivas quanto à aplicação do lúdico no letramento em 

crianças de 6 a 11 anos com SD, bem como, identificar a influência do lúdico no 

desenvolvimento dessas crianças. A dinâmica empregada consistiu no uso de jogos, 

brinquedos e brincadeiras que estimulassem os aspectos cognitivos e psicomotores com 

finalidade lúdica. Como resultados, foi constatado que o uso do lúdico propiciou uma melhora 

significativa nos aspectos cognitivos e psicomotores destas, apresentando avanços na 



 

 

motricidade fina, noções espaço- temporais, associação de cores, letras, números, raciocínio 

lógico e matemático, além do letramento. 

Palavras-chave: Síndrome de Down; Lúdico; Letramento. 

 

 

IMPACTOS DE FATORES SOCIAIS NA ESCOLARIZAÇÃO: 

REINSCERÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR DOS APRENDENTES DA 

EJA 

 

Autora: Kalina de França Oliveira 

Coautoras: Marília Cláudia Rodrigues de Oliveira 

 Vera Clélia Alves da Silva Cavalcanti 

Orientadora: Márcia Paiva de Oliveira 

Resumo: O presente artigo tem por objetivos geral investigar a reinserção e inclusão de 

alunos de EJA no contexto escolar; de modo específico, analisar qual a possível correlação na 

saída da escola na infância com as questões sociais, baixa escolaridade da família, assim 

como as relações entre fatores econômicos, contextos familiares e culturais, que podem ter 

influenciado no atraso escolar e nas questões de aprendizagem. Parte dos aprendentes da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) foram vítimas de interrupções na trajetória escolar e o 

contexto social interferiu diretamente na construção desta problemática. Desta feita, é possível 

inferir, com um olhar psicopedagógico, que as questões sociais e a interrupção escolar andam 

atreladas, e que uma influencia diretamente a outra. Para tal investigação, o procedimento 

metodológico adotado na pesquisa qualitativa foi a aplicação de questionários 

semiestruturados a aprendentes da EJA de uma escola pública localizada na cidade de Bayeux 

– PB e a análise dos mesmos com o intuito de entender os fatores que interferiram na 

trajetória escolar dos referidos aprendentes. Nesta pesquisa específica foi possíve ampliar o 

olhar psicopedagógico e compreender outros contextos (estruturas inadequadas, falta de 

motivação e de estratégias para a permanência dos mesmos na instituição de ensino) que 

afetam as questões de aprendizagem e o percurso escolar. Os achados da pesquisa servirão de 

base para repensar o processo educativo desse público, inclusive na perspectiva da inclusão a 

partir de tais pilares. 

Palavras-chave: Psicopedagogia; EJA; Interrupção Escolar; Inclusão. 

 

O USO DA ARTE COMO INSTRUMENTO NA INTERVENÇÃO 

PSICOPEDAGÓGICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 

SÍNDROME DE DOWN 

Autora: Débora Pimental Maia 

Coautoras: Laíssa Karla Coelho Silva 

Maysa Fonseca de Melo 



 

 

Orientadora: Márcia Paiva de Oliveira  

Resumo: Este trabalho retrata uma experiência vivenciada e desenvolvida por alunas e 

professores do curso de Psicopedagogia, no projeto de extensão que se dedica a estimulação e 

letramento em crianças e adolescentes com Síndrome de Down (SD), na Clínica Escola de 

Psicopedagogia da UFPB. A SD tem como característica uma alteração provocada através de 

uma não-junção de um cromossomo ao seu determinado par, ocorrendo uma ligação extra no 

cromossomo 21. Devido a tal condição cromossômica, ocorrem dificuldades no 

desenvolvimento corporal e cognitivo, ocasionando características físicas esteriotipadas e 

deficiência intelectual em diferentes graus. Estudos já constatam que o processo de 

aprendizagem de crianças com SD se dá de forma mais gradativa, em comparação com outras 

crianças com desenvolvimento típico. De face às limitações cognitivas e motoras 

característica da referida síndrome, vê-se a necessidade em trabalhar a estimulação cognitiva e 

letramento lançando mão de ferramentas e saberes alternativos, como as artes, por exemplo. 

Sempre considerando o sujeito singular, retratando os aspectos dos indivíduos, promovendo 

auxílios no desenvolvimento significativo afim de minimizar as barreiras de aprendizagem 

apresentadas por estes. A arte vem sendo utilizada como recurso terapêutico, através da 

prevenção e promoção d saúde, mas também é atualmente muito aplicada nos contextos 

educativos, independente do componente curricular. Portanto, o objetivo deste trabalho é 

analisar a influência na aprendizagem de aprendentes com SD, a partir da aplicação da arte 

como instrumento na intervenção psicopedagógica. Para esta pesquisa, foram analisadas duas 

crianças e um adolescente. As atividades realizadas foram pintura, recorte/colagem, 

modelagem com argila, caixa de areia e teatro de fantoches. Como resultado, foi observado 

que o uso da arte como recurso terapêutico tornou o aprendizado acessível e dinâmico, 

estimulando a criatividade, coordenação motora fina, reconhecimento de cores, 

proporcionando uma aprendizagemsignificativa e uma melhora na autoestima, essencial à 

aprendizagem. 

Palavras-chave: Síndrome de Down; Artes; Letramento; Psicopedagogia. 

 

GT 26 - DIREITO, SAÚDE E RELIGIÃO 

CCJ* – SALA 06 

 
Coordenadores: Ms. Igor de Lucena Mascarenhas (UFPB) 

Ms. Maria Cristina Paiva Santiago (UFPB) 

 

 Resumo: O Grupo de Trabalho se propõe a discutir a relação entre o Direito, Saúde e 

Religião. Sobre o tema, há diversas hipóteses de conflito e convergência como aborto, 

eutanásia, ortotanásia, suicídio assistido, autonomia do paciente, transfusão de tecidos/órgãos, 

terminalidade da vida, divergência religiosa e escusa de consciência.  

 



 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

RELIGIÃO E ADOECIMENTO: UMA ANÁLISE SISTEMÁTICA 
 

 

Autora: Bruna Tavares Pimentel 
 

Resumo: Este trabalho trata-se de uma análise sistemática de busca criteriosa da literatura, 

tem como objetivo identificar as possíveis influências da religiosidade no processo de 

adoecimento na sociedade brasileira, realizado através de diálogos entre textos e autores que 

tratam sobre a temática dentro da perspectiva da Antropologia. Dessa forma, o trabalho 

aborda diversas religiões e religiosidades, concluindo que existe uma influência em vários 

aspectos da religiosidade diante ao adoecimento, que se dá epistemologicamente e também 

subjetivamente através de crenças, fator que auxilia no pensar e no agir dentro das sociedades. 

Palavras-chave: Antropologia da Saúde 1; Religiosidade 2; adoecimento 3. 

 

SAÚDE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS, QUESTÕES RELIGIOSAS E 

TRANSFUSÕES DE SANGUE 

Autora: Daiana Soares de Souza 

Coautora: Josimery Amaro 

Resumo: Como é conhecida, a religião Testemunhas de Jeová, consiste em ser um grupo 

religioso que não autoriza transfusões de sangue, seja em seus adeptos adultos ou menores de 

idade, por motivações de compreensão religiosas sobre determinados textos encontrados na 

Bíblia. Apesar de ser uma questão polemica, a discursão entre o direito a livre escolha de 

religião e o direito a saúde nesse contexto, este trabalho tem por objeto analisar ate que ponto 

as crenças dos pais Testemunhas de Jeová, podem incidir sobre as crenças dos filhos, não se 

tratando de afirmar ser certo ou errado, mas, de entender melhor a questão e discutir como os 

profissionais de saúde podem atuar ferindo o menos possível a consciência dos pais e 

comumente, a de seus filhos, que geralmente desde cedo foram estimulados a ter as mesmas 

crenças. Cabe salientar, que cada situação clinica de saúde requer encaminhamentos 

diferenciados, não necessariamente pacientes Testemunhas de Jeová necessitarão do uso de 

sangue, é importante que se tenha isso considerado, pois diversas vezes, desnecessariamente, 

é posto o assunto em cheque sem que a situação realmente necessite. Entretanto, em caso de 

real necessidade, geralmente tem se colocado o direito a vida sobre a decisão dos pais em não 

autorizar transfusões, segundo os médicos e as decisões judiciais, as crianças e adolescentes 

não tem maturidade para decidir tal coisa. Mas, cabe observar que nestes casos, diversas 

vezes, inclusive com transfusões de sangue, pacientes pediátricos tem chegado a óbito, pois a 

questão emocional interfere fortemente no quadro clinico dos pacientes. Com esse trabalho, 

temos a intenção de incentivar os trabalhadores da área de saúde a tentarem lidar melhor com 

as situações, pois como consideramos hoje a base da constituição de 1988 e do estatuto da 



 

 

criança e do adolescente de 1993, o direito a saúde é bem mais que apenas o fator da doença, 

mais envolve diversas outros pontos. Diante de situações polemicas dessa forma, os 

profissões de saúde devem agir de forma a tentar dialogar com os pais, visando entender qual 

é a visão dos pais sobre as transfusões de sangue, frações de sangue do próprio usuário, 

medicamentos de expansão de sangue, dentre outras. Havendo dialogo entre as partes e 

debatido as possibilidades, é possível encontrar estratégias que não firam tão fortemente a 

consciência, seja, dos pais, das crianças ou adolescentes e dos profissionais de saúde, os quais 

se formam para tentar ao máximo salvar vidas. Desse modo, esperamos colaborar com o 

entendimento de que o dialogo e direito a informação sempre deve ser mantida, a vida é a 

prioridade, mas, como seres humanos complexos e diferentes, devemos considerar as formas 

existentes de soluções para os problemas de saúde e a compreensão dos pais e dos envolvidos 

diretos, crianças e adolescentes. 

 

DIREITO, SAÚDE E RELIGIÃO: O QUE DIZEM AS “CATÓLICAS 

PELO DIREITO DE DECIDIR” SOBRE O ABORTO 

Autora: Thaís Chianca Bessa Ribeiro do Valle 

Resumo: No ano de 1970, o Estado de Nova Iorque aprovou uma lei que permitia a prática do 

aborto mediante uma simples solicitação da gestante, a qual foi denominada “abortion on 

demand”, até o quinto mês de gravidez, constituindo-se a referida lei como marco inicial e 

decisivo para que, no ano de 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América viesse a 

entender pela legalidade do aborto em todo o território estadunidense. Conforme a Igreja 

Católica se opusesse à lei abortista de Nova Iorque, três integrantes do grupo pró-aborto 

NOW (“National Organization for Womem”), como o nome relata, uma organização nacional 

para as mulheres, fundaram, ainda em 1970, a CFFC (“Catholics For a Free Choice”), ou 

“Católicas Pelo Direito de Decidir”. A ONG “Católicas pelo Direito de Decidir”, fundada no 

Brasil em 1993, simbolicamente, no Dia Internacional da Mulher, e, atualmente, com atuação 

em diversos territórios, como a América Latina, os Estados Unidos da América e a Europa, 

apoia práticas e teorias feministas como fatores de mudança dos padrões culturais e religiosos 

da sociedade, os quais influenciam na condução das políticas públicas no país, e trabalha, 

entre outras pautas, pela implantação de leis, políticas públicas e serviços que sejam 

fundamentados na igualdade das relações de gênero e no direito a uma vida sem violência, 

bem como na promoção da cidadania e dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos 

humanos, os quais devem ser exercidos plenamente, de maneira livre e autônoma, também 

entre os membros da religião católica, e de outras expressões religiosas. Ocorre que, conforme 

se poderia prever, o que dizem essas mulheres sobre o aborto provocou, e ainda tem 

provocado, intenso conflito entre a ONG e a instituição religiosa católica à qual suas 

integrantes se dizem pertencer. Em verdade, a ONG faz oposição ao que prega, ainda, a Igreja 

Católica como instituição oficial, em sua cúpula decisória, a qual se mantém contrária à 

legalização do aborto e que, portanto, alega, também através da CNBB – Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, a distorção, por parte dessa ONG, dos preceitos católicos 



 

 

sobre o respeito e proteção à vida do nascituro, enquadrando a mesma como uma organização 

não católica, e que não falaria pela Igreja. A referida ONG chegou a ser apontada, por outras 

organizações e movimentos católicos, a exemplo da Associação Cultural Montfort, como 

organização anticatólica com objetivo de infiltrar-se em áreas de atuação católicas, para 

defender o direito à legalidade do aborto, e, ainda, de assumirem rituais e práticas de religiões 

outras, como a Nova Era ou mesmo o Satanismo. O objetivo do presente estudo é analisar os 

argumentos expostos pela ONG “Católicas pelo Direito de Decidir”, em favor da legalização 

da prática abortiva no Brasil, e a adequação desses, ou não, aos fundamentos católicos. 

Através de uma exposição bibliográfica, analisar-se-á a viabilidade e a pertinência, bem como 

a necessidade, ou não, em se assumir a luta em defesa da legalização da prática do aborto, tal 

qual assumida pela ONG em questão, dentro da sociedade brasileira. 

Palavras-chave: CDD; Religião; Política; Aborto. 
 

GT 27 - CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES, DISCURSO, 

INTERDISCIPLINARIDADE E ENSINO 

AUDITÓRIO DO CE* – CE 
 

Coordenadores: Ms. Henrique Miguel de Lima Silva (UFPB) 

Ms. Sayonara Abrantes de Oliveira Uchoa (UFPB) 
 

Resumo: O presente grupo de trabalho visa discutir sobre o ensino de ciências das religiões 

sob o enfoque interdisciplinar, sobretudo, a partir do viés sociodiscursivo proposto por 

Bakhtin (2008) bem como por Bazermam (2009). Além disso, ressaltamos que todo e 

qualquer processo de ensino deve contemplar a perspectiva do letramento proposto por 

Kleiman (2008,2012,2015) e em um viés transformador (FREIRE, 1996,1998) e que, para 

isto, tais práticas devem preconizar uma abordagem dialética pautada na sequência didática 

(DOLZ, 2012). Neste sentido, procuramos reunir trabalhos teóricos, teórico-práticos, relatos 

de experiência, propostas de ensino, análises de materiais didáticos, análises de documentos 

oficinais, visando, sobretudo, refletir sobre as dinâmicas e urgências do ensino religioso na 

contemporaneidade. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

AVALIAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESAFIO DO 

ENSINO: EM BUSCA DA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EJA 

 
Autor: Jailton Ferreira da Silva 

Orientador: Henrique Miguel De Lima Silva 



 

 

Resumo: O presente artigo objetiva investigar a avaliação, formação do professor e o desafio 

do ensino na busca da educação transformadora na EJA para o século XXI onde existem 

falhas desde o núcleo familiar, a comunidade escolar e o sistema educacional. A educação só 

passará por uma transformação quando todos os entes envolvidos na educação voltassem para 

transformação da educação. A avaliação depende do processo formativo do professor para 

construir e mudar a vida dos alunos em seu cotidiano como descreve Paulo Freire (1996) toda 

ação deve vir acompanhada de uma reflexão e depois voltar à ação assim deve ser o processo 

avaliativo. Partindo deste pressuposto pode perceber o que devemos nos posicionar no que se 

refere à avaliação e o que esta pode trazer de beneficio para o alunado, o professor com esta 

visão transformadora pode fazer toda diferença na vida dos que depende de seu trabalho 

pedagógico. Acredita-se que esta compreensão crítica destes processos contribui diretamente 

na ressignificação do sujeito enquanto autor da sua história. Fundamentamos nossa pesquisa 

em bibliográficas e observação. Dessa forma, espera-se que os docentes compreendam os 

desafios do ensino a partir da necessidade de transformar o paradigma atual do ensino, 

sobretudo, com base na formação crítica e na avaliação enquanto prática de promoção crítica 

ao saber. 

Palavras-chave: Avaliação; Formação; Transformação na EJA. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ENQUANTO FERRAMENTA DE 

EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA 

Autora: Valdenize Santos de Souza 

 Orientador: Henrique Miguel De Lima Silva 

Resumo: Avaliar significa entender o educando de maneira que envolva suas competências e 

habilidades. O professor deve estar apto a aplicar as três (03) modalidades de avaliação: 

(Diagnóstica, Somativa e Formativa). Desta forma o docente estará contribuindo para o 

desenvolvimento intelectual do discente. Um dos grandes desafios dos professores é 

reconhecer seus alunos como sujeito da sua própria história haja vista, o educando já traz 

consigo um conhecimento prévio que poderá lhe impulsionar uma transformação na sua 

vivência cotidiana. Os objetivos da presente pesquisa são analisar as experiências dos 

professores e sua relação com a avaliação como ferramenta transformadora. Contudo o 

educador deve ser o mediador do conhecimento, transformando o aluno em pesquisador e 

produtor autônomo de sua história de vida. O processo avaliativo deve, dessa maneira, ser 

visto sempre como um meio, nunca como fim, pois é ele que permite entender o aprendizado 

dos estudantes. Para esta optamos por uma pesquisa bibliográfica, qualitativa de caráter 

documental. Fundamentamos nossa pesquisa em: Regina Cazaux Haydt, Philippe Perrenoud, 

Jussara Hoffmann, Cipriano Carlos Luckesi. Diante disso nosso objetivo consiste em refletir 

sobre as contribuições da avaliação crítica para o professor, preparando o sujeito para a vida 

em sociedade. 



 

 

Palavras-chave: Avaliação; Transformação; Educação Crítica. 

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UMA PROPOSTA 

INTERDISCIPLINAR 

 
Autor: Luiz Antônio Alves 

Orientador: Henrique Miguel de Lima Silva 

Resumo: A presente pesquisa propõe-se a discutir sobre a importância da educação ambiental 

que leva a repensar sobre as condições ambientais em geral e no futuro do nosso planeta. A 

mesma pretende investigar, além de outras coisas, os motivos pelos quais se encontra o Rio 

Tauá e sua capacidade de fornecer os recursos hídricos necessários para abastecer as 

populações de Alagoinha, Canafístula de Alagoa Grande, Cuitegi e zona Sul da cidade de 

Guarabira para, a partir daí propor esclarecimentos de ecologia e sustentabilidade para a 

população ribeirinha. Para isto, fundamentamos nossa pesquisa em entrevistas realizadas com 

um funcionário da Companhia de água da Cidade de Alagoinha; Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto (SAAE) e moradores do entorno do Rio, onde relataram que a vegetação próxima ao 

Rio está devastada pela ação do homem, que utiliza as margens desse Rio para a prática da 

agricultura de subsistência e criação de gados. Relataram, também que em períodos de 

grandes estiagens, a vazão do Rio se reduz a uma média de 11% do total, o que leva as 

populações abastecidas pelo Rio, sofrerem pelo desabastecimento de água potável. A referida 

pesquisa procurou investigar, além das causas naturais, os motivos pelos quais as águas do 

referido Rio diminuem de forma assustadora no período de estiagem. Pretende-se com esse 

trabalho, propor a Educação Ambiental nas escolas em um contexto interdisciplinar que 

conduzirá a sociedade a uma consciência ambiental que preservará, não somente os rios, mas 

também o planeta como um todo. 

Palavras chaves: Rio; água potável; Vegetação; Sustentabilidade. 

HISTORIA, EXCLUSÃO E ANÁLISE: Isaura e a Anã, da obra "O filho de 

mil homens", do autor português Valter Hugo Mãe 

Autora: Graciely Fonceca 

Orientador: Henrique Miguel De Lima Silva 

 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral analisar duas personagens Isaura e a Anã, da 

obra "O filho de mil homens", do autor português Valter Hugo Mãe. Como objetivo 

específico, pretendemos analisar as personagens sobre o víeis das minorias e das relações 

sociais de gênero. Salientemos, de início, que não se trata de ver as personagens somente 

sobre a perspectiva do excluído socialmente. Antes, nosso principal interesse é contrapor o 

que os outros esperam da Anã e de Isaura, e o que elas realmente são, em relação aos estigmas 



 

 

sociais. Tomando o conceito de minoria como ponto de partida, buscaremos as principais 

concepções existentes sobre o tema. Foi utilizada, a obra de Chaves (1971), para a 

compreensão de minorias, como também a obra Morena (2009) que aborda a questão de 

discriminação e minoria. Além de discutimos as questões referentes às relações de gênero, 

segundo Scott (1990). Há um ponto convergente entre a repressão que as personagens sofrem, 

que é a questão da liberdade sexual. Ambas são julgadas pelas suas decisões sexuais. 

Palavras-chave: Educação; interdisciplinaridade; Minorias. 

 

 

 

ALUNOS E OS CAMINHOS DE LA MANCHA: DAS LEITURAS À 

DRAMATIZAÇÃO DO EL QUIJOTE PARA NIÑOS 

Autora: Maria José Da Silva Leandro 

Coautor: Henrique Miguel De Lima Silva (UFPB/PROLING/UFRA/ICIBE) 

Resumo: Esta pesquisa tem como principal objetivo observar as possíveis transformações que 

a Literatura fomenta a partir do momento em que passa a ser privilegiada e valorizada em sala 

de aula de línguas estrangeiras. Acreditamos que o texto ficcional se concretiza no exercício 

da leitura, além de trabalhar as produções oral e escrita; estimular e motivar o aluno, 

impulsionar a criatividade, a liberdade de expressão, a reflexão, a criticidade e promover sua 

participação como um cidadão, membro de uma sociedade a partir da leitura, levando ele a ser 

um indivíduo crítico, que possa opinar sobre os acontecimentos ao seu redor. Este trabalho 

será desenvolvido em uma turma de 5° ano do Ensino Fundamental I, utilizando El Quijote 

para niños, livro infantil adaptado do El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. A 

forma lúdica e cênica de interpretação do livro auxilia na compreensão da narrativa, 

permitindo que os alunos tenham acesso ao conteúdo lido não só por meio da linguagem 

verbal, mas também através de sua representação visual e performática. A dramatização se 

justifica, pois, segundo Christiane Souza Menezes, Marília Santos Silva e Márcia Helena 

Venâncio (2012, p. 11), “o foco de atenção das crianças é curto, sendo assim, elas precisam se 

sentir motivadas por meio de atividades que prendam a atenção”. Além de envolver o aluno, 

levando-o a uma viagem ao fascinante mundo da literatura, além de despertar nele o amor e o 

prazer pela leitura, culminando na dramatização livre inspirada no enredo do livro. Segundo 

Carolina Cuesta(2006), a leitura deve ser divertida e instigante, uma leitura que proporcione 

ao aluno encontrar os vários sentidos do texto. 

Palavras chaves: Literatura Espanhola; Leitura e dramatização; El Quijote para niños. 

 

 

 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE OS DESAFIOS DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 



 

 

Autora: Fátima Maria da Rocha Lima 

Orientador: Henrique Miguel De Lima Silva 

Resumo: Avaliar é sempre um grande desafio no intuito de preparar o sujeito para a vida em 

sociedade. Sabe-se ainda que para fazer uma verificação de como o aluno aprende e como o 

professor socializa saberes e práticas é preciso, inicialmente, compreender os processos de 

formação dos docentes para, em seguida, repensar sobre a realidade da educação brasileira. 

Diante do exposto, a presente pesquisa configura-se como um relato de experiência (GIL, 

2008) em que os referidos pesquisadores discutem com base na prática as necessidades de 

adaptações curriculares para sujeitos surdos em uma escola pública do estado da Paraíba. 

Acreditamos que pensar tanto na formação inicial, como as práticas continuadas que preparem 

os docentes para os desafios diários da docência. Sabe-se ainda que a revolução tecnológica 

modificou diretamente o comportamento humano e que deve-se incentivar os sujeitos 

envolvidos neste processo para uma efetiva formação para a vida em sociedade (BRASIL, 

1996, 1998, 2005). Neste sentido, nosso objetivo consiste em refletir sobre as relações entre a 

educação e a vida, fazendo com que os educandos sejam protagonistas de sua própria história 

(FREIRE, 1996). Acreditamos, por fim, que a promoção do diálogo e da prática reflexiva 

mudará de forma significativa os rumos da sociedade atual. 

Palavras-chave: Relato de experiência; Educação; Transformação; Formação de professores. 

 

ESTADO LAICO: INTOLERÂNCIA RELIGIOSA; E ENSINO 

RELIGIOSO 
 

Autora: Caroline Justino de Vasconcelos 

Resumo: O atual quadro brasileiro em relação à diversidade religiosa começou a ser formado 

com a “descoberta” do País, na qual o instrumento propagador do Catolicismo tornou-se a 

cultura Lusa. A Igreja Católica possuía um espírito de superioridade por ser a religião oficial 

do Brasil, o que fez com que ela tenha exercido um papel fundamental na formação do 

preconceito religioso em relação às religiões de matrizes africanas e indígenas. Dessa forma, o 

povo brasileiro tornou-se católico por imposição.Nesse contexto, o texto foi desenvolvido de 

acordo com os objetivos: de analisar as principais religiões no Brasil e as políticas públicas de 

promoção aos Direitos Humanos; e de colaborar para junção de dados (com caracterização 

das principais crenças) alusivo às principais religiões no Brasil; levantar historicamente a 

evolução legal em relação a liberdade religiosa; contextualizar a questão da intolerância 

religiosa na atualidade. A pesquisa realizada se utiliza da abordagem qualitativa do problema 

em análise por meio do estudo de caráter descritivo, sendo a pesquisa bibliográfica o 

procedimento utilizado. Dessa forma, é relatado nos resultados as principais características da 

Igreja Católica, das maiores Igrejas Evangêlicas, do Espiritismo, da Umbanda, do Candomblé. 

Desde a Primeira República o Brasil é oficialmente laico, ainda assim, há uma grande 

desproporção entre cristãos e seguidores das demais religiões. A fim de uma interpretação 

conforme a Constituição é indispensável relatar alguns compromissos assumidos pela 

República Federativa: Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto Internacional Sobre 



 

 

os Direitos Civis e Políticos, entre outros. Por conseguinte, a Constituição Federal de 1988 a 

fim de que tais Direitos Humanos recebessem a garantia de Direito Fundamental, ratificou-os 

através do Artigo 5°. O Brasil no seu processo de formação efetuou lentamente alterações no 

Ensino religioso em consequência do desenvolvimento do Estado. No brasil Colônia e no 

Brasil Império, o ensino era promovido pelos jesuítas através da Catequese. Ainda na 

Monarquia são criadas Universidades, e o Ensino Religioso sofre modificações. No Brasil 

República em 1891, é disposto que o Ensino nas escolas públicas deve ser de caráter leigo. 

Em 1988, a Lei de Diretrizes e Bases em relação à educação sofreu modificações com o 

intuito do fim da associação com o ensino catequético. Ainda assim, há muitas controvérsias 

quando se trata da questão da Diversidade Religiosa no Brasil. A formação religiosa numa 

determinada confissão não é função da escola nas sociedades plurais e democráticas. Nesse 

contexto, de alterações do Ensino Religioso em vista das modificações do Estado e da 

sociedade, que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4439 foi impetrada, em 2017, 

com o intuito de que o Supremo Tribunal Federal(STF) assentasse que o Ensino Religioso nas 

Escolas Públicas não fosse de caráter confessional, e com proibição de admissão de 

professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. Todavia, o STF julgou 

improcedente a ADI, sendo majoritária a ideia de que a laicidade do Estado brasileiro não 

impediu o reconhecimento de que a liberdade religiosa impôs deveres ao Estado, um dos 

quais a oferta de Ensino Religioso coma facultatividade de opção por ele. Assim sendo, a 

revisão da história da laicidade brasileira aqui esboçada tem o intuito de contribuir para a 

discussão atual sobre a laicidade do País, principalmente em relação ao Ensino Religioso nas 

Escolas Públicas. Por fim, é notório a permanência expressivamente viva da intolerância 

religiosa, o que evidencia como difícil é a mudança de mentalidade em uma sociedade. 

Palavras-chave: Ensino Religioso; Estado Laico; Diversidade Religiosa no Brasil. 

 

 

 

 

 

A INTERGENERICIDADE NOS CORDÉIS DE CONTEÚDOS 

ESCOLARES 

 

Autor: Henrique Miguel de Lima Silva 

Resumo: O presente trabalho discorre, sob a luz teórica de MARCUSCHI (2008), KOCH, 

BENTES e CAVALCANTE (2017), KOCH e ELIAS (2017) e outros autores, sobre a 

intergenericidade nos cordéis de conteúdos escolares, buscando compreender suas 

contribuições para o ensino de forma interdisciplinar, contextualizada e aplicada dos 

contextos específicos de atuação profissional. Discutimos até que ponto essa teoria pode ser 

aplicada a esse tipo de produção, expomos a concepção de “cordel intergenérico” e 

analisamos sua aplicabilidade em relação ao corpus referido. Acreditamos que esta 

perspectiva seja de suma relevância para compreensão de como ampliar qualitativamente os 



 

 

índices de aprendizagem considerando-se os aspectos religiosos e linguísticos presentes nos 

cordéis utilizados para a presente proposta.  

Palavras-chave: Intergenericidade; Cordel; Cordel intergenérico. 

 

 

CORDEL BRASILEIRO VERSUS CORDEL PORTUGUÊS: 

PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO 

 

Autor: Manoel Messias Belisario Neto 

Coautor: Roksyvan de Paiva Silva 

Orientador: Henrique Miguel de Lima Silva 

Resumo: Realizamos no presente trabalho uma análise acerca dos processos de apropriação 

ocorridos entre o cordel brasileiro e o português. A proposta toma como referência teórica 

para os processos de apropriação CHARTIER (1999; 2001); em relação ao corpus cordel, 

ABREU (2007) e chega à conclusão de que o cordel brasileiro se origina no próprio Brasil e 

não em Portugal, como é tradicionalmente propagado. Acreditamos que este lócus possibilita 

uma melhor compreensão entre os aspectos linguísticos do cordel, do contexto histórico e dos 

aspectos religiosos circunscritos nos mesmos. Além disso ressaltamos que este tripé adotado é 

de suma relevância para que a formação crítica e interdisciplinar seja realizada no contexto da 

educação básica. 

Palavras-chave: Cordel brasileiro; Cordel português; Apropriações 

 

 

 

VOZES D’ÁFRICA: O PLURALISMO ESPECÍFICO E AS 

CLASSIFICAÇÕES 

Autor: Jackson Cícero França Barbosa 

Resumo: A partir de pesquisa descritivo-exploratória, objetivamos traçar um percurso 

translinguístico à compreensão da voz, como produto do imaginário associado a questões de 

semiotização da língua. Sob ventilações estruturalistas, nas prerrogativas de Saussure 

(2012[1975]); Durand (1969, 1979, 1983); Zumthor (1997, 2005, 2007); Benveniste (2014); 

entre outros, buscamos compreender como o imaginário se constitui, através de prerrogativas 

que condizem às concepções de mito e arquétipo (JUNG, 2002; ELIADE, 2002), no 

emolduramento do sistema linguístico de sociedades originadas da África, trazidas ao Brasil e 

fixadas através de práticas religiosas que nos servem, nesse ínterim, como objeto de reflexão. 

Palavras-chave: Voz; Imaginário; Semiotização; África; Religião. 



 

 

 

 

O VALOR DA GELADEIRA NOVA: velhos problemas conservados na 

charge 

Autor: Roksyvan de Paiva Silva 

Coautor: Manoel Messias Belisario Neto 

Resumo: Numa charge, buscamos sublinhar uma abstrata categoria econômica. Procedemos a 

uma análise imanente da obra. Recorremos a Hegel (2006) e Gouveia (2011), para analisar 

aspectos estéticos, e a Epicuro (2002), Smith (1979), Ricardo (1979) e Marx (1996), para 

explorar o contexto sócio-histórico das necessidades humanas. O modo como o valor foi 

retratado leva-nos a concluir que a mitologia tornou-se real. 

 

Palavras-chave: Charge; Texto; Contexto; Mercadoria; Ideologia. 

 

 

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE FRAÇÕES 

PARA O FUNDAMENTAL II 

 

Autor: Aldair Martins do Nascimento 

Orientador: Henrique Miguel de Lima Silva 

Resumo: Visto as sucessivas dificuldades enfrentadas pelos professores de matemática no 

ensino de frações, se faz necessário o uso de novas metodologias e formas de abordagem que 

possam potencializar e otimizar o processo de ensino deste conteúdo no ensino fundamental 

II. O presente artigo faz uma breve análise das metodologias usadas no ensino de frações, 

neste nível, e mostra como a utilização das metodologias ativas podem contribuir neste 

processo. Por meio de pesquisa bibliográfica fizemos um levantamento dos principais teóricos 

e descrevemos as metodologias ativas que podem ser postas em prática no fundamental II 

para facilitar a apreensão dos conceitos matemáticos relativos a fração. Dentre outros autores, 

partimos das perspectivas apresentadas no livro “Metodologias Ativas Para Uma Educação 

Inovadora” (Porto Alegre: Penso, 2018). Além disso, levamos em consideração o que 

preconiza os documentos oficiais como PCNs. 

Palavras Chaves: Novas metodologias: Frações; Metodologias Ativas. 

 

 

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS: Um Novo Olhar para 

a Gestão Escolar 

 

Autora: Maria Bibiana Costa de França 



 

 

Resumo: Atualmente, há preocupações em criar clima organizacional pautado no respeito, 

valorização, comunicação e motivação, nesse mesmo sentido apresentam-se também as 

organizações públicas, com as adequações necessárias à natureza do setor público, mas já 

configurando-se como uma área de conhecimento voltada ao interesse coletivo e que demanda 

um planejamento cada vez mais eficiente e com maior proatividade de seus gestores. Não 

obstante, observa-se que a gestão é uma expressão que também ganhou corpo no contexto 

educacional acompanhando uma mudança de paradigma e caracterizada pelo reconhecimento 

da importância da participação consciente e esclarecida das pessoas na gestão escolar. Com 

isso, esta pesquisa objetivou apresentar os sistemas de gerenciamento de pessoas, com um 

olhar voltado para a gestão escolar. Para tanto, utilizou-se da pesquisa de caráter exploratório, 

descritivo e bibliográfico. De modo que, diante do exposto conclui-se que há demanda de 

mais ações efetivas e eficazes na estratégia de gestão de pessoas, para adequação ao sistema 

participativo, pois a escola e sua gestão precisam ser concebidas, não mais como organização 

burocrática, mas como instância de articulação de projetos pedagógicos partilhados por todos. 

Palavras-chave: Gestão Pública; Gestão Escolar; Sistema de Gerenciamento de Pessoas 

 

 

ENSINO APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA A PARTIR DA 

HORTA EDUCATIVA: UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

Autor: Ezequias Junior Borges Lopes de Oliveira 

Coautor: Cleverlando Matias dos Santos 

Orientador: Henrique Miguel De Lima Silva 

Resumo: A educação valoriza conseguintes conhecimentos e saberes, priorizando diversas 

ferramentas pedagógicas, buscando correlacionar teoria e prática junto à realidade local. O 

objetivo deste trabalho consiste em avaliar as contribuições da horta educativa no processo 

ensino aprendizagem, enquanto uma prática verificada no componente curricular Português. 

As atividades foram realizadas na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Antônio Soares da Cruz, localizada no município de Logradouro, semiárido 

Paraibano. Participaram destas práticas, alunos do 2º ano, professor e demais integrantes da 

escola. A comunidade escolar vivenciou processos que envolveram a construção da horta 

educativa e a importância desta na aprendizagem na disciplina Português. Este aspecto 

integrado é imprescindível no desempenho do componente curricular Português, estimulando 

o conhecimento das letras e palavras descritas, bem como, melhorando o relacionamento dos 

integrantes da escola com o meio ambiente, fortalecendo consequentemente o espírito 

coletivo. Buscou-se ao longo da realização deste trabalho, a construção da horta educativa e a 

integração de conhecimentos da disciplina de Língua Portuguesa. Atualmente muitas são as 

dificuldades enfrentadas no âmbito escolar e, em virtude disso, muitos discentes acabam 

desmotivados no ambiente educacional. Diante do exposto, cabe ao profissional da educação 

transformar essa realidade que tanto dificulta o processo de ensino e aprendizagem por meio 

de alternativas, ou seja, estratégias didáticas atraentes para o alunado (Sousa et al, 2016). 



 

 

Também nessa perspectiva (XAVIER, 2013, p.74) afirma que uma avaliação democrática, 

planejada para acompanhar a aprendizagem, não pode deixar de observar a diversidade de 

instrumentos avaliativos, uma vez que a utilização de variados avaliativos permite ao aluno 

demostrar as várias habilidades (expressão oral, escrita e corporal, capacidade de análise e de 

síntese, de investigação, de observação, de realizar tarefa individual e em grupo, etc.). Uma 

horta educativa inserida no âmbito do ensino-aprendizagem é uma ferramenta eficaz no 

ensino fundamental, contribuindo nitidamente para um aprendizado cognitivo na disciplina 

Português e a interação/relação dos estudantes para com o ambiente escolar. Dessa maneira, 

os resultados obtidos nesta pesquisa, espera-se que esta perspectiva interdisciplinar seja 

inserida também em outras unidades acadêmicas, facilitando a compreensão dos assuntos 

abordados em teor pelos professores dentro da sala de aula, bem como, pesquisas no âmbito 

acadêmico, proporcionando o avolulamento dos resultados alcançados. 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem; Horta educativa; Educação do campo. 

 

GT 28 - O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO E 

SUAS INTERFACES COM A EDUCAÇÃO E A SAÚDE 

 
Coordenadores: Dra. Mônica Dias Palitot (UFPB) 

Ms. Thereza Sophia Jácome Pires (UFPB) 

 

Resumo: O presente Gt tem por proposta trabalhar a temática do Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA) à partir de múltiplos olhares e áreas de conhecimento, tendo em vista ser este 

um transtorno que perpassa por várias e complexas situações não só no que diz respeito à 

saúde, mas também ao social, à linguagem e à educação. Assim sendo, a proposta é poder 

debater sobre o TEA de forma ampla e que o compartilhamento dos conhecimentos venha a 

auxiliar a todos na compreensão da temática. 

GT CANCELADO 
 
 

GT 29 - A FOLKCOMUNICAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM AS 

ARTES A CULTURA E RELIGIÕES: O EMPONDERAMENTO 

DO POPULAR 

CCJ* – SALA 02 



 

 

 

Coordenadores: Ms. Maurício de Siqueira Silva (UFRPE) 

Dr. Severino Alves de Lucena Filho (PUC-RS) 

 

Resumo: A comunicação popular: folkcomunicação, tem um papel importante no 

desenvolvimento local e no emponderamento da cultura e do desenvolvimento das 

comunidades de povos tradicionais. Nesse sentido, a proposta é desenvolver um estudo que 

relacione estas vertentes científicas e cotidianas para o desenvolvimento do local. 

 
 

Trabalhos Aprovados: 

 

VOZES DE TERREIROS: NARRATIVAS SOBRE EDUCAÇÃO E AS 

DANÇAS DA QUIMBANDA EM TERREIROS DE RIO GRANDE/ RS 

Autor: Rodrigo Lemos Soares 

Resumo: Este texto é um recorte do projeto de Tese, que visa discutir os rituais de sangue na 

Quimbanda, enquanto pedagogias culturais, que incidem na produção de corporeidades. A 

pesquisa está sendo orientada pelo campo dos Estudos Culturais, recorrendo ao fazer 

metodológico da Etnografia Surrealista. O recorte, em específico, está alicerçado na ideia de 

que os corpos são produzidos em meio às danças da Quimbanda e objetiva expor e discutir 

sobre visões acerca do que vem a ser a Quimbanda. Assumo que os terreiros são 

compreendidos como espaços educacionais que possuem, dentre seus propósitos, manter 

memórias, sinalizar a existência de culturas específicas, por meio da demarcação de 

identidades.  

Palavras-chave: Memórias; Narrativas; Educação; Dança; Identidades. 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA FOLKCOMUNICAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPREENDEDORES DA 

ECONOMIA CRIATIVA: UM ESTUDO DE CASO NO SERTÃO 

ALAGOANO 

Autora: Anita Grazielly Gomes Moraes 

Coautores: Beatriz Soares da Silva 

 Janicleide Alves Ferreira 

Resumo: Os microempreendedores, desde 2008, vem recebendo uma atenção especial do 

governo federal para que suas atividades se desenvolvam de forma mais rápida. No entanto, o 



 

 

apoio para estas pessoas está aquém de suas necessidades, principalmente em regiões como o 

Sertão de Alagoas. A Folkcomunicação tem ajudado a suprir estas necessidades dos 

microempreendedores na melhoria de seus negócios, principalmente aqueles ligados à 

Economia Criativa. Neste sentido, foi realizado um estudo de caso sobre o 'Papai Arteiro', 

micro empreendimento de Dyego localizado no município de Santana do Ipanema, com o 

objetivo de verificar a influência da Folkcomunicação no desenvolvimento de sua atividade 

empreendedora.  

 

Palavras-chave: Folkcomunicação; Microempreendedores; Economia Criativa. 

 

A CONSTRUÇÃO DE UM MITO POPULAR: UMA ANÁLISE DAS 

RELAÇÕES DE PODER E LUTAS NO NORDESTE BRASILEIRO 

Autor: Kelyson Henrique de Oliveira Defensor 

Orientador: Maurício de Siqueira Silva 

 

Resumo: O trabalho intitulado “A Construção de um mito popular: Uma análise das relações 

de poder e lutas no nordeste brasileiro” apresenta um estudo teórico de caráter bibliográfico 

sobre como se dava as relações de poder e o habitus que construiu a figura de lampião bem 

como o uso folkcomunicacional nessa construção. O Lampião, no banditismo e no cangaço, 

no período da Primeira República na região do Nordeste. O objetivo primordial se pautou em 

analisar os motivos que fizeram comque Virgulino entrou para o cangaço, tornando-o 

“Lampião” do Nordeste. Para tanto, questionou-se: Como eram as relações de poder no 

período da Primeira República? Quais fatores explicam a entrada de Lampião no Cangaço no 

Nordeste? Como foi sendo construído esse mito? Considerou-se, ao final da pesquisa, que 

Lampião entrou para o banditismo e o cangaço, não apenas por questões particulares ou 

familiares; mas sim, através das diversas questões de relações de poder e questões sociais do 

período da Primeira República no Nordeste do Brasil. A escolha da temática partiu do 

interesse em conhecer como as relações de poder no período da Primeira República no Brasil 

e o cangaço contribuíram para a construção mitológica do lampião que continuam presentes 

até os dias atuais, não só forma de cangaço, mas de diversas formas em todo o território 

brasileiro, buscando investigar as relações de poder predominante dos sertões, em sua forma 

mais arcaica, fizeram com que aos poucos a população pobre, sofrida, discriminada; formada 

por negros, brancos e mestiços, aos poucos fossem se unindo, formando grupos, tentando a 

produção de subsistência, não tinham incentivo e assim faz com que surgissem rebeliões, 

revoltas, movimentos que tentavam melhores condições de vida. Para o apanhado contextual, 

utilizou-se de fontes primárias e secundárias de obras científicas, revistas, artigos e 

monografias que tratam sobre a temática como: Ribeiro (1995), Maciel (1985) e Lessa (2000); 

para justificar a hipótese que Lampião entrou para o banditismo e o cangaço, não apenas por 

questões particulares ou familiares; mas sim, através das diversas questões de relações de 

poder e questões sociais do período da Primeira República no Nordeste do Brasil. Diante 

disso, esperasse que este artigo venha auxiliar para o aprofundamento de futuros estudos e 

reflexões sobre as relações de poder, mas também, discutir acerca da construção do nome 



 

 

lampião, de como sua ação e seu nome se constituiu e o que isso gerou para o Brasil e gera até 

hoje no contexto de economia da cultura e economia do turismo. Assim, esse trabalho trará 

diretrizes de como direcionar novos questionamentos na área da história, no tocante às 

pesquisas sobre a vida e história do cangaço de lampião e preservação da cultura nordestina.  

Palavras-chave: Cangaço; Lampião; Mito popular; Nordeste. 

 

O USO DA CULTURA E DOS COSTUMES PARA O 

EMPODERAMENTO POPULAR: O CASO DA FOLKCOMUNICAÇÃO 

DO RAIZEIRO CICINHO EM SANTANA DO IPANEMA 

 

Autora: Beatriz Soares da Silva 

 Coautora: Iara Cristina Pinheiro da Silva 

 Orientador: Maurício de Siqueira Silva 

 

Resumo: Embora atualmente venha havendo muitas mudanças com relação ao consumo, 

sobretudo consumo de medicamentos, ainda há uma certa resistência na utilização de plantas 

medicinais. O principal objetivo deste trabalho é refletir sobre a cultura popular, com o caso 

do raizeiro Cicinho com uma cultura que passou de pais para filhos no município de Santana 

do Ipanema - AL. Para alcançar esse objetivo foi utilizada uma metodologia baseada em 

analise fotográfica, analise de vídeo, obtida através de visitas feita em seu estabelecimento. 

Concluímos que a diversidades de raízes e benefícios são inúmeras e o conhecimento que 

Cicinho possui sobre cada raiz beneficia a sociedade.  

 

Palavras-chave: Raízes; Plantas medicinais; Cultura; Benefícios 

 

 

 

 

O EMPODERAMENTO DAS MULHERES NA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA NO SEMIÁRIDO ALAGOANO: UMA EXPERIÊNCIA DA 

ASSOCIAÇÃO AROEIRA – PIAÇABUÇU ALAGOAS. 

Autora: Angélica Freitas de Oliveira 

Coautor: Alan Lucas de M. Nunes  

Bianca Amaral Santos 

Resumo: Este artigo constitui-se num estudo de caso referente ao empoderamento e ao 

desenvolvimento das mulheres no município alagoano de Piaçabuçu, considerada uma das 

cidades mais tranquila do litoral alagoano. Neste cenário está inserido o público-alvo desta 

pesquisa, constituindo predominantemente por mulheres, que integram a Associação Aroeira 

e exercem atividades agrícolas e não agrícolas. Este artigo detém como objetivo analisar o 



 

 

desenvolvimento e o empoderamento da participação da mulher através da economia solidária 

na Associação Aroeira, ao tempo que se busca caracterizar a Associação Aroeira e sua relação 

com o desenvolvimento local. Para a realização deste estudo de caso optou-se pela abordagem 

qualitativa, onde a coleta de dados se deu por meio de observações diretas e através da 

realização de entrevistas semiestruturadas com as associadas. Assim, a partir desse estudo, 

percebe-se que a economia solidária aparece como solução e alternativa para a exclusão do 

mercado formal de trabalho e conciliação da vida doméstica das mulheres como necessidade 

de sustentar seus lares. 

Palavras-chave: Economia Solidária; Empoderamento; Mulheres; Associativismo. 

 

 

A FOLKCOMUNICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE 

DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE MARAVILHA – AL.  

Autor: Frank Barreiros de Souza 

Coautora: Ana Patrícia Reis da Silva 

 

Resumo: Este trabalho busca mostrar a importância da folkcomunicação como estratégia de 

desenvolvimento para o município de Maravilha, Estado de Alagoas, trazendo à tona suas 

descobertas arqueológicas que representam uma riqueza turística a ser explorada. Uma 

estratégia para uma melhor apresentação dessa riqueza é a folkcomunicação, que a partir da 

perspectiva de que a evolução das ferramentas de comunicação como é o caso da 

folkcomunicação, que vai além de simplesmente empenhar-se para cumprir os objetivos de 

marketing é de fundamental importância para a promoção de produtos ou serviços, utilizando-

se de estratégias de apropriação de suas riquezas folclóricas e culturais atrelada a 

comunicação.  

Palavras-chave: Folkcomunicação; Folkmarketing; Desenvolvimento; Apropriação; 

Paleontologia. 

 

A CULTURA INDÍGENA E SUA MANUTENÇÃO: A INFLUÊNCIA DA 

GLOBALIZAÇÃO NAS TRANSFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS DOS 

FULNI-Ô, DA CIDADE DE ÁGUAS BELAS – PE.  

Autora: Ana Patrícia Reis Da Silva 

Coautor: Rafael de Oliveira Rodrigues  

 

Resumo: O principal objetivo deste trabalho é analisar o modo como elementos culturais dos 

povos indígenas da etnia Fulni-ô residentes na cidade de Águas Belas, Pernambuco, são 

produzidos como objetos de consumo para turistas e visitantes, seguindo a lógica do mundo 

globalizado. Para o alcance do objetivo proposto, foi realizada pesquisa bibliográfica, com 



 

 

enfoque na história da etnia, além de uma visita in loco, para realização de entrevistas 

semiestruturadas. Os resultados preliminares nos permitiu observar que os índios Fulni-ô são 

um ótimo exemplo para refletir a produção de elementos culturais e identitários em objetos de 

consumo, articulando categorias como local e global, para divulgar elementos da sua cultura, 

ao mesmo tempo em que promovem desenvolvimento socioeconômico da etnia.  

 

Palavras-chave: Povos indígenas Fulni-ô; Águas Belas/PE; Cultura; Globalização. 

 

 

O EMPONDERAMENTO POPULAR: PERFIL SOCIOECONÔMICO DA 

FEIRA LIVRE EM SANTANA DO IPANEMA – AL 

Autora: Hiara Teixeira Ferreira Silva 

Coautoras: Martha Lohane Silva Lima  

Alcides José de Omena Neto 

Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo sobre o perfil socioeconômico da feira 

livre de Santana do Ipanema – AL, localizada no Sertão de Alagoas, onde a feira livre é 

abordada como uma manifestação da cultura urbana brasileira que apesar do crescente avanço 

do desenvolvimento do comércio se mantem ativa, como um lugar privilegiado para práticas 

de folkcomunicação. Etimologicamente de acordo com Miriam C.S Dolzani (2008) A feira 

livre no Brasil constitui modalidade de mercado varejista ao ar livre, de periodicidade 

semanal, organizada como serviço de utilidade pública pela municipalidade e voltada para a 

distribuição local de gêneros alimentícios e produtos básicos. Dessa forma percebe-se que no 

atual cenário cada vez mais o consumidor tem acesso a hipermercados e outras opções de 

consumo, mas mesmo assim, se mantém ativa, tanto nas pequenas quanto nas grandes 

cidades. Tendo em vista que a pesquisa de campo de caráter exploratório, com metodologia 

qualitativa e quantitativa, por meio de aplicação de questionário, onde o objetivo central foi 

identificar o perfil socioeconômico da feira livre através da visão do desenvolvimento local. 

Pontuamos que a feira livre de Santana do Ipanema tem uma característica diversificada, onde 

buscou compreender as possibilidades de geração de emprego e renda. O comercio de 

mercadorias é bastante variado possuindo não apenas barracas alimentícias, mas também 

ambulantes, transportadores e ainda outros tipos de mercadorias como roupas e calçados, que 

atendem a diversas demandas. A maioria dos produtos é oriundo de outros municípios ou até 

mesmo de outros estados, com exceção de alguns agricultores que produzem na própria roça. 

A feira possuem 253 barracas, que são armadas semanalmente nos dias da feira, o fator social 

é visível na feira livre santanense, promovendo a interação das pessoas, os encontros entre 

conhecidos e até mesmo as novas relações que podem se formar, os feirantes possuem 

mecanismos que facilitam a comunicação com seus clientes, o valor acessível é levado em 

consideração pelo consumidor, já que os produtos possuem preços menores, qualidade e 

variedade, elucidando o poder de negociação, conseguir pechinchar, negociando diretamente 

com o feirante o preço. Além disso, incentiva a existência desse tipo de comércio, já que a 

maioria dos fregueses utilizam dinheiro em espécie, onde dessa forma há a circulação 



 

 

imediata de capital, o que beneficia o feirante, o qual fornece outros meios de pagamento, mas 

a tradição ainda se mantém predominante no que se refere a esse tipo de transação comercial. 

Ainda existe a grande queixa dos feirantes é o baixo movimento do mercado, o que acaba 

enfraquecendo a feira santanense. Dessa forma conclui-se que apesar das dificuldades 

presentes no baixo movimento do mercado a feira santanense possui compradores fieis e pode 

adequar-se aos novos tempos, podendo continuar com sua tradição popular urbana e sua 

diversidade, que deve ser preservada. 

Palavras – Chave: Emponderamento; Feira livre; Santana do Ipanema. 

 

 

EMPONDERAMENTO FEMININO: UMA ANALISE DA AUTONOMIA 

DAS MULHERES EM FEIRA LIVRE DE SANTANA DO IPANEMA – AL 

Autora: Andresa Ferreira dos Santos Silva 

Coautora: Silvania Monteiro da Silva 

Resumo: A pesquisa teve como objetivo compreender as dinâmicas existentes, dentro do 

cotidiano de mulheres que são vendedoras na feira livre de Santana do Ipanema-AL. Além 

disso, o estudo buscou entender, dentre outros fatores, como se deu a inserção dessas pessoas 

no mercado de trabalho, e quais são suas contribuições para com a renda familiar. O método 

utilizado foi a pesquisa de campo de caráter exploratório, com metodologia qualitativa e 

quantitativa, para além disso foi aplicado questionários com 30 feirantes, tendo como objetivo 

identificar fatores que contribuíram para a autonomia das mulheres na feira. A busca de 

independência pelas mulheres vem se destacando ao longo dos anos, nesse contexto, quando 

trata-se do emponderamento feminino é importante realizar algumas ponderações. Assim 

como trata Cecília Sardenberg (2006, p.02), para nós, feministas, o emponderamento de 

mulheres, é o processo da conquista da autonomia, da autodeterminação [...] O 

emponderamento das mulheres implica, para nós, na libertação das mulheres das amarras da 

opressão de gênero, da opressão patriarcal. Dessa forma, nesse processo as mesmas acabam se 

auto promovendo, sabendo suas capacidades investem na busca pela estabilidade 

socioeconômica. Contudo, no cenário exposto pela pesquisa deve-se ponderar se o ambiente 

em que elas estão inseridas não dispõem de muitas possibilidades para o mercado de trabalho. 

É possível que com isso haja uma alta probabilidade que as mulheres que entraram na feira, é 

por falta de melhores oportunidades, porém, o trabalho se tornou uma alternativa significativa 

para melhorar de padrão de vida, nesse meio também houve algumas exceções como 

incentivos familiares e iniciativas próprias. Nessa perspectiva, a renda recebida das feiras 

serve muita das vezes como parte de uma fonte de renda familiar, ou o único complemento, se 

não a única renda familiar. Pode-se melhorar esta fonte de renda, com políticas públicas 

direcionadas para educa-las no sentido de possibilidades de inclusão na produção dos 

produtos que comercializam, já que os produtos comercializados na feira em sua maioria são 

oriundos de terceiros, recebidos de outros municípios e de outros estados, de forma que se 

constatou que apenas uma mulher produz produtos orgânicos. Para tanto, é importante 



 

 

enfatizar que as vendedoras se apoderaram das oportunidades e estão demostrando com 

determinação, o quanto desejam dias melhores e uma vida mais digna a partir do trabalho nas 

feiras. Com isso, conclui-se que o emponderamento das mulheres na feira livre promove a 

autonomia e a superação da desigualdade, apesar das dificuldades é possível perceber que a 

feira proporcionou uma maior independência para as mesmas no mercado de trabalho.  

 

Palavras – Chaves: Emponderamento; Feira livre; Mulheres; Santana do Ipanema.  

 

GT 30 - ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
Coordenadores: Dra. Ivoneide Mendes da Silva (UFRPE) 

 

Resumo: Visando distanciar-se do aspecto mais tradicional de ensinar ciências, este GT 

pretende: problematizar e debater as possibilidades do ensino e aprendizagem relacionados à 

difusão e à popularização da ciência e seus aspectos multi e interdisciplinares. As propostas 

de trabalhos deverão ser pautadas em referenciais teórico-metodológicos que conduzam a uma 

aprendizagem significativa, e/ou problematizadora. Os critérios de avaliação serão: 

Relevância e fundamentação do estudo ou intervenção; relação clara com o tema e eixo 

temático do evento; adequação do método aos objetivos propostos; clareza na apresentação e 

discussão dos resultados e contribuição teórica ou prática. Este GT enquadra-se na Área 

Temática: Pedagogia, pois não há como negar a importância dos conteúdos científicos na 

formação escolar/cidadã. 

GT:  

GT CANCELADO 
 

GT 31 - DIREITO, EDUCAÇÃO E ARTE 

 
Coordenadores: Dra. Nevita Maria Pessoa de Aquino Franca Luna (UFPE) 

Dr. Gustavo Guimarães Lima (UMSA) 

 

 Resumo: A presente proposta justifica-se pela relevância do tema, pois visa refletir sobre a 

relação entre Direito e Arte. Atualmente, o Brasil conta com mais de 1200 curso de graduação 

em Direito, porém a qualidade deste ensino tem se mostrado precária, o que repercute na 

prática forense e no formato das instâncias decisórias. Assim, torna-se imperioso pensar novas 

formas de ensino e aprendizagem do Direito, papel que caberia, primordialmente, à Arte 

(obras de arte, o “fazer artístico” e a própria sensibilidade por ela instigada). Em especial, 

pretendemos explorar os seguintes temas: Conhecimento jurídico e interdisciplinaridade. 

Narrativas literárias, narrativas artísticas e o Direito. Representações da justiça nas artes e na 



 

 

literatura. Direito e cinema. Direito e literatura. Direito e artes plásticas. Discussões e 

potencialização de investigações que tenham conexões com os sentimentos, ou, com o 

pensamento de Luís Alberto Warat. Direito e linguagem. Direito, desejo e subjetividade. 

Carnavalização e Ciência do Direito. Razão Jurídica e Sensibilidade. Surrealismo jurídico. 

Direito, Amor e Arte. A crítica ao projeto epistemológico do positivismo jurídico de Hans 

Kelsen. Filosofia analítica. Mitos e teorias na interpretação da lei. Teoria e Filosofia do 

Direito. 

 

Trabalhos Aprovados: 

 

 

GT 32 - RELIGIÃO E MÍDIA: DO TELEEVANGELISMO AO 

CIBERFIEL 

CCJ* – SALA 02 
 

Coordenadores: Ms. Emilson Ferreira Garcia Junior (UFPB) 

Dr. Edvaldo Carvalho Alves (UFSCAR) 

 Resumo: Tendo em vista as redes digitais possuem uma estrutura que possibilita a 

disseminação de conteúdos a uma velocidade nunca antes vista (CASTELLS, 1999), 

interessa-nos perscrutar o cruzamento entre mídia e religião na atual dinâmica 

contemporânea, marcada pelo discurso pós-moderno, pluralismo de pertenças e reafirmação 

da fé. Nessa perspectiva, as Tecnologias de Informação e Comunicação são vitrines para a 

participação colaborativa e o efetivo compartilhamento virtual. Assim, a reflexão dos púlpitos 

é ecoada e exposta com maior ressonância em veículos radiofônicos, audiovisuais e com 

maior preponderância no ciberespaço, arregimentando espectadores e interventores no atual 

cenário de convergência tecnológica. 

Trabalhos Aprovados: 
 

ARQUITETURA DA EVANGELIZAÇÃO’: OS SISTEMAS DE 

NAVEGAÇÃO, AS FERRAMENTAS MULTIMIDIÁTICAS E O 

GERENCIAMENTO INFORMACIONAL DO PORTAL CATÓLICO 

‘PIO X’ DE CAMPINA GRANDE – PARAÍBA 

 

Autor: Edvaldo Carvalho Alves 

Coautor: Emilson Ferreira Garcia Junior  



 

 

 

Resumo: A nossa proposta investigativa realiza uma análise da arquitetura da informação 

adotada pelo portal católico da Comunidade ‘Pio X’, à luz do campo da CI e da atual 

convergência multimidiática, sintoma de uma sociedade permeada por ciberconexões. Nosso 

interesse é entender como se processa o gerenciamento dos conteúdos do site, bem como os 

estímulos virtuais que são feitos com o intuito de suscitar uma participação do usuário. Na 

nova dinâmica interativa, característica da web 2.0, é natural que se crie uma extensa rede 

colaborativa, porém com as devidas restrições que determinado sistema exige. Assim, nossa 

discussão busca perscrutar os sentidos hipertextuais, imagéticos e estruturais do ambiente 

digital dessa agremiação oriunda do movimento carismático católico, delimitado nesse artigo. 

 

 

JOGOS DIGITAIS E A QUESTÃO DO SAGRADO 

Autor: Luis Carlos de Lima Pacheco 

Resumo: A presente comunicação tem por objetivo problematizar a questão do sagrado nos 

jogos digitais sob um prisma transdisciplinar. Este texto pretende abordar a relação entre 

sujeito e objeto transdisciplinar: a consideração da relação entre jogador e game nos conflitos 

oferecidos pelo jogo, caracterizados pela questão religiosa ou espiritual num ambiente 

relativamente novo e cheio de possibilidades para o estudo do fenômeno religioso, para além 

do âmbito institucional das religiões. Apresentamos, sem a pretensão de esgotar o tema, 

elementos importantes para investigações sobre esse fascinante campo de estudo: a relação 

entre o sagrado e os jogos digitais. 

 

 

 

RELIGIÃO, CULTURA E MÍDIA: A CONSOLIDAÇÃO DO ESPAÇO 

POLÍTICO DOS EVANGÉLICOS NEOPENTECOSTAIS , ATRAVÉS DA 

MARCHA RESGATE NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO-PE 

Autor: Ricardo Jorge 

Resumo: Esse artigo tem objetivo analisar os fatores dos eventos culturais que marcaram a 

institucionalização da igreja evangélica (neopentecostais), como ato político, no município do 

Cabo de Santo Agostinho-PE, levando em consideração a construção de uma identidade 

cultural através desse evento denominado “Marcha Resgate”. Diante disso, faz-se necessário 



 

 

entender, como são construídos, os elementos culturais dos evangélicos neopentecostais. 

Outro fator é a aparente estratégia de utilização da cultura (Música e dança) para a ocupação 

do espaço político. Nesse sentindo, procura-se trazer um panorama das motivações políticas e 

religiosas subjacentes ao discurso e ás práticas das igrejas evangélicas no contexto cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔSTERS APROVADOS 

ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU: A IMAGEM FEMININA DE 

DEUS NA ARTE CONTEMPORÂNEA. 

Autor: Eduardo Ailson da Cruz. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir a relação entre corpo, religião e arte, se 

apropriando de releituras de obras de arte idealizadas por artistas brasileiros, dentre eles, o 

coletivo de artistas “As Travestidas”, criadores do projeto fotográfico intitulado 

Translendário, em que os atores reproduzem grandes obras de artes como: A Santa Ceia de 



 

 

Leonardo Da Vinci, Pietá de Michelangelo e a obra Jesus Crucificado de Salvador Dali, a 

partir da perspectiva do corpo travestido. E a Performer Roberta Nascimento, com sua obra 

intitulada: Via Crucis, em que a mesma expõe seu corpo a exaustão para questionar o 

sufocamento que o universo feminino sofre com as imposições sociais. Ambos os artistas 

utilizam a arte como ferramenta de combate as opressões sociais vivida na sociedade 

contemporânea. No entanto, analisaremos a relação desse corpo que é apresentado como 

sujeito dentro dos trabalhos relacionados as artes visuais contemporâneas, sua relação com o 

sagrado e com a religião, uma vez que este corpo nos é apresentado como a imagem e 

semelhança de um ser intocável. 

Palavras-chave: Religião; Arte; Corpo e Sagrado. 

 

 

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE COMPREENSÃO POR PARTE DOS 

DISCENTES EM PEDAGOGIA SOBRE O TRANSTORNO DE DÉFICIT 

DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – TDAH 

Autora: Jessica Karolyne de Sousa Macêdo 

Coautora: Inara da silva Vilar 

Orientadora: Mônica Dias Palitot 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento a respeito do 

conhecimento que os graduandos em licenciatura de Pedagogia detêm sobre o Transtorno de 

Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH. A metodologia utilizada foi a aplicação de 

questionários aos discentes pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, além de pesquisa 

bibliográfica. Desse modo, com os resultados coletados podemos perceber que grande parte 

destes tem um conhecimento prévio sobre o assunto, porém, não sabe lidar com esse público. 

O trabalho ressalta a necessidade da compreensão deste assunto e como esses futuros docentes 

podem aplicar as práticas pedagógicas. 

O CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Autora: Caline Cristiny Cavalcante da Cruz  

Coautora: Victória Beatriz Costa Pinto 

Orientadora: Mônica Dias Palitot 

Resumo: Este trabalho possui o objetivo de analisar a compreensão dos professores sobre 

dificuldades de aprendizagem. A metodologia consiste em uma entrevista semiestruturada, 



 

 

realizada em uma escola de João Pessoa, com docentes do Ensino Fundamental, e pesquisa 

bibliográfica. A partir dos resultados coletados, grande parte relatou que conhece e que possui 

alunos com tais dificuldades, sendo as mais pertinentes relacionadas à leitura, escrita e 

compreensão, logo proporcionam uma atenção individual e aplicam novas práticas 

pedagógicas. Portanto, o trabalho aponta a importância dos educadores compreenderem tal 

conceito e aplicarem novas metodologias, pois são fundamentais no processo de 

aprendizagem. 

 

 

A ANTIDEMOCRACIA E O FEMININO: UMA REFLEXÃO 

PROVOCATIVA SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS 

COMPREENSÕES EM TEMPOS DE RETROCESSOS NORMATIVOS 

Autora: Melissa Páulissen C. Fernandes 

Resumo: Diante de inúmeros discursos misóginos proferidos veementemente no atual 

panorama político e social brasileiro, evidencia-se que a pauta sobre o feminino ainda precisa 

ser debatida em profundidade para que possamos avançar. No país que ostenta a quinta maior 

taxa de feminicídio do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, faz-se mister 

analisar qual a atual conjuntura social e jurídica que enseja a implementação de políticas 

públicas no combate à violência contra a mulher. Com isso, busca-se discutir e debater 

questões críticas da realidade da mulher no Brasil, fazendo um levantamento histórico e 

estatístico para ilustrar as problemáticas; em seguida, propõe-se realizar debate sobre questões 

levantadas, objetivando discutir as complexidades da crise sistêmica que afeta severamente os 

direitos sociais promovidos pela Constituição Federal, tendo em vista o contexto brasileiro. 

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Feminicídio; Direitos sociais; Constituição 

Federal. 

 

PRESERVAÇÃO DE ACERVO RAROS EM JUAZEIRO DO NORTE-CE 

Autora: Nara Balbina F. Bezerra 

Coautoras: Deise Santos do. Nascimento 

 Elianara Kelly S. Bezerra  

Resumo: A relevância histórica do fenômeno religioso Padre Cícero, ultrapassou desde o seu 

surgimento na região do cariri cearense, às fronteiras da regionalidade. É um marco religioso 

que, apesar de ser uma das características da cidade e dos seus moradores, há muito tempo, 

não está mais nas linhas de fronteiras da região do cariri cearense. Desde que a história d 



 

 

“milagre de Juazeiro”, ocorrido no ano de 1889 se espalhou a cidade passou a ser o destino de 

muitos peregrinos, que sozinho ou em caravanas, chegam para vivenciar sua experiência de 

fé. Os romeiros em sua maioria visitam a cidade no período de maior expressividade, quando 

acontecem as grandes romarias- em fevereiro, a romaria de Nossa Senhora das Candeias, em 

setembro, romaria de Nossa Senhora das Dores e, Novembro quando acontece a romaria de 

finados, por ocasião do dia de finados – (GUIMARÃES, 2011). O Resumo apresenta a 

pesquisa em andamento que vem sendo desenvolvida por alunos da Universidade Federal do 

Cariri, no curso de Biblioteconomia. Tem como objetivo, a digitalização de documentos 

manuscritos do acervo do CPR. Do Ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa 

prática, utilizando a técnica de analise documental. Estão sendo digitalizados, textos  

documentos manuscritos, que integram o acervo da biblioteca do Centro de Psicologia d 

Religião, em Juazeiro do Norte. A pesquisa tem a preocupação de preservação da memória 

documental, que de acordo com Valle Junior (2003, p.20), “a preservação da memória 

documental é uma atividade chave para a análise da história do ser humano e para a 

construção da identidade cultural dos povos”. É importante que as instituições criem políticas 

de preservação para seus acervos, garantindo desta forma que as ações de conservação possa 

se efetivar no cotidiano da instituição, com um processo periódico e constante, de 

higienização do acervo. Nesse sentido, Yamashita; Paletta (2006, p.176) consideram que se 

emprega em conservação o termo higienização, “para descrever a ação de eliminação de 

sujidades generalizadas sobre as obras, como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à 

estrutura física do papel, objetivando, entre outros fatores, a permanência estética e estrutural 

da mesma”. Em verdade, o processo de conservação de um acervo, requer cuidados de 

diferentes ordens, sendo necessário um olhar mais amplo que vai contemplar ações de 

infraestrutura do local onde o acervo está localizado como, por exemplo, controle de 

iluminação (tanto natural quanto artificial), umidade e temperatura dos ambientes, 

higienização do espaço físico e do acervo, dentre outras. A preservação desses acervos e de 

outros, que vão surgindo em suportes mais contemporâneos, proporcionados pelas 

tecnologias, assim como, da cultura material, deve ser sempre buscada para que a história 

permaneça. As instituições públicas ou privadas, com acervos raros, podem ser 

compreendidas como sendo “lugares da memória” (NORA, 1987). Nesse sentido, a biblioteca 

do CPR, é um lugar da memória cultural e religiosa que, como os museus, ajudam a manter 

viva a história de um povo e de uma cidade. Nesse sentido, a digitalização de documentos se 

configura como uma ação necessária para a preservação da memória dos documentos do 

acervo. Consiste numa ação de transferência de informação de um suporte físico para um 

suporte digital, (RUA, 2017). Mais que preservar o documento busca-se preservar a memória 

religiosa e cultural, registrada nos documentos. A digitalização dos documentos permite que a 

história passada possa ser acessada pela geração do presente e do futuro, sem que  informação 

se perca ao longo do tempo. É nesse sentido que a pesquisa caminha. 

 

 

DIANTE DAS BRUMAS DE AVALON: espaços sagrados em Glastonbury 



 

 

Autora: Susan Sanae Tsugami 

Resumo: A cidade de Glastonbury ficou famosa por inúmeros fenômenos relacionados ao 

movimento New Age e por todo seu turismo espiritual. Locais como Chalice Well, White 

Well e Tor despertam curiosidade em turistas que estão buscando lugares sagrados e curativos 

para visitarem. O poço conhecido por Chalice Well possui água de cor avermelhada, devido 

ao alto índice de ferro e minerais presentes em sua composição. Segundo alguns estudos, sua 

existência pode anteceder a era cristã, existindo há mais de 2000 anos. Acredita-se que tenha 

sido construído por druidas que teriam chegado na região há aproximadamente 600 a.C. Eles 

teriam considerado essas águas de propriedades mágicas e, com isso, poderiam permitir a 

entrada para o outro mundo. 

Palavras-chave: Avalon; Paganismo Contemporâneo; Glastonbury; Espiritualidade. 

 

ALGUNS PARALELOS ENTRE THOR E PERUN, DIVINDADES DO 

TROVÃO 

Autor: Victor Hugo Sampaio Alves 

Resumo: Thor era o deus nórdico do trovão da Era Viking. É mencionado de forma tardia nas 

fontes literárias e na poesia escáldica. Perun, deus eslavo do trovão, encontra-se nas obras de 

João Malalas e Tietmar de Merseburgo. Nosso objetivo foi analisar as principais fontes 

primárias sobre cada deus e averiguar se haveriam semelhanças no modo como foram 

descritos. O trabalho foi de natureza qualitativa e analítica, utilizando a metodologia dos 

centros semânticos proposta por Schjødt. Pudemos identificar que Thor e Perun são retratados 

de maneira extremamente análoga nas fontes. A conclusão alcançada por este trabalho abre 

terreno para uma gama de novas discussões que tentem explicar historicamente tamanha 

similitude. 

Palavras-chave: Thor; Perun; Escandinavos; Eslavos; Era Viking; Trovão. 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE 

GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Autora: Selmara Lima de Carvalho 

Resumo: O presente artigo busca trazer os principais resultados de uma pesquisa comparativa 

realizada em duas escolas pré-selecionadas no município do Recife, como as relações de 

gênero são trabalhadas pelos materiais didáticos de uma instituição de caráter religioso 

(católica) e outra laica. A pesquisa foi de abordagem qualitativa a qual teve como objetivo 



 

 

analisar como os materiais didáticos abordam as questões de gênero, através de imagem, 

desenhos e atividades. Os resultados alcançados através dessas analises foram semelhantes em 

ambas às escolas, as diferenças foram encontradas mais na prática docente que até então não 

era o foco inicial da pesquisa, mas se faz necessário abordar nesse artigo devido as situaçõe 

apresentadas durante as observações. 

Palavras-chave: Gênero; Educação Infantil; Materiais didáticos; Católica; Laica. 

 

 

GRUPO DE DANÇA FLOR DO CAMPO: Identidade de um Povo. 

Autora: Ilza Carla Souza Soares 

Orientador: Cristiano Amarante da Silva  

Resumo: O presente trabalho baseia - se na experiência vivida no contexto cultural da escola 

de campo, Dr° Abelardo Alves de Azevedo, situada na cidade de Conde-PB. No qual vem 

destacar o grupo de dança Flor do Campo, semente do programa Novo Mais Educação, tendo 

como mediadores o professor de dança Fernando Severo e a articuladora do projeto no seio 

escolar a professora Ilza Carla Souza Soares no ano de 2017/2018. O Objetivo deste projeto 

foi remota os significados da cultura popular com as crianças d comunidade escolar. A 

educação caminhou de mãos dadas com a arte corporal. Os ritmos nordestinos e africanos 

contribuíram de maneira significativa neste processo. A dança do coco de roda e as vestes 

usadas no momento de apresentação comtemplam as memorias de um povo que semeou com 

sua vida e esforço, toda uma história vivida através dos contos orais e danças. Tecidos 

estampados cores vibrantes simbolizavam as cores africanas. O projeto fortaleceu e gerou 

laços, contribuindo para formação dos educandos e educandas visando colaborar com 

fortalecimento de sua identidade cultural. 

Palavra- chaves: Educação; Escola; Crianças; Dança; Cultura. 

 

 

A ARTE NA REVOLUÇÃO: COMO OS AUTORES VANGUARDISTAS 

CONTRIBUÍRAM PARA A REVOLUÇÃO RUSSA 

Autora: Bruna Lis Tavares Moura 

Coautora: Anna Karla da Silva Brisola 

Resumo: Este trabalho tem por tema a análise de como autores vanguardistas endossaram a 

guerra civil russa por meio das suas obras, que se dirigiam principalmente a classe operária, 

para captar apoio para a revolução. Têm por objetivos demonstrar a influência da arte nesse 

contexto, bem como apresentar alguns dos estilos da vanguarda. No tocante à vertente 



 

 

metodológica, usou-se da abordagem qualitativa. No método de abordagem, da forma 

sistémica. Já em relação ao procedimento, adotou-se o método tipológico. Conclui-se que na 

Revolução Russa a arte também esteve no cenário e os artistas, especialmente os 

construtivistas, a exploraram com o fim de angariar forças para os movimentos socialistas. 

Palavras-chave: Revolução Russa; Vanguarda Russa; Arte. 

 

 

LÚ SPINELLI E O ENSINO DE DANÇA MODERNA 

Autora: Carolina Angélica Dantas Naturesa 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi identificar como os procedimentos pedagógicos de Lú 

Spinelli, no início de sua carreira em Aracaju, em 1971, propiciaram uma nova formação para 

corpos em dança na cidade. Em sua chegada, introduziu várias técnicas em suas aulas, como a 

dança moderna, contemporânea, dança afro, danças populares, jazz e balé. Lu nasceu em 

Salvador e teve parte de sua formação no curso livre d extensão em Dança da Universidade 

Federal da Bahia. Também estudou outras técnicas de dança em outros estados, trazendo essa 

bagagem para Aracaju. Metodologicamente, além de leitura bibliográfica, foram realizadas 

entrevistas com ex-alunas/os. 

Palavras-chave: Lú Spinelli; Ensino de dança moderna; Ensino de técnicas. 

 

 

 

 

TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO: AÇÕES 

PRÁTICAS DA BIBLIOTECONOMIA NO CENTRO DE PSICOLOGIA 

DA RELIGIÃO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. 

Autora: Deise Santos do Nascimento  

Coautores: Maria Daniele Alves Daniel 

Lázaro Almeida Galvão  

Resumo: O trabalho apresenta as ações em andamento, do projeto de extensão intitulado; 

Tratar e organizar, para disseminar: ações práticas da Biblioteconomia no Centro de 

Psicologia da Religião em Juazeiro do Norte-CE, desenvolvido por alunos do curso de 



 

 

Biblioteconomia, da Universidade Federal do Cariri (UFCA), e tem os seguintes objetivos: 

promover aos alunos uma vivência das práticas biblioteconômicas; facilitar aos usuários a 

recuperação e o acesso à informação por meio de um acervo adequadamente organizado e, 

fortalecer a responsabilidade social da universidade com a sociedade, através de parcerias que 

possibilite a permanência do debate social crítico e a reflexão em relação ao contexto social e 

acadêmico. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, que utiliza como 

método, a aplicação de técnicas e instrumentos específicos da Biblioteconomia (tabelas, de 

classificação, códigos de catalogação, bem como, técnicas de higienização e organização de 

acervos), buscando aperfeiçoar os resultados. O uso desses instrumentos e dessas técnicas vão 

contribuir para um manuseio adequado de cada documento e, a manutenção e preservação das 

obras, sobretudo, aquelas com valor histórico. Tem como campo de ação prática, o Centro de 

Psicologia da Religião (CPR) na cidade de Juazeiro do Norte- CE, que foi fundado no ano de 

1977, com a chegada à cidade, das Pesquisadoras e também, religiosas da Congregação de 

Nossa Senhora (CSA), Therezinha Stella Guimarães (Irmã Ana Teresa)1 , doutora e 

Psicologia da Religião e Anne Dumoulin (Irmã Annette, como é popularmente conhecida), 

doutora em Ciências da Educação. Com o trabalho já realizado, uma conclusão parcial 

apresenta como primeiros resultados, a identificação de um acervo de relevância histórica e 

cultural com valor e dimensão, não apenas religiosa. Os registros revelam informações d 

formação social, política e econômica da cidade de Juazeiro do Norte, e as características do 

crescimento urbano da região do cariri cearense, e também da religiosidade local. Podemos 

concluir que se trata de um acervo de grande valor informacional. O CPR possui um acervo 

de aproximadamente mil obras, composto por livros, periódicos, manuscritos, cordéis, jornais, 

dicionários, teses, dissertações, obras consideradas raras, conforme os critérios de 

classificação, além de boletins, folders e folhetos informativos. Apesar da relevânci 

documental, do acervo, o mesmo não se apresenta em condições ideais de uso, no que se 

refere à classificação dos assuntos, como ocorre com os acervos nas bibliotecas. Falta a este, 

organização e tratamento, em conformidade com as técnicas que facilitam o acesso dos 

usuários aos documentos e, que ajudam na disseminação da informação. Mesmo assim, oCPR 

vem cumprindo sua função social, e o propósito que motivou sua criação e, se constitui como 

um campo de pesquisa para estudiosos e pesquisadores de várias partes do mundo, que veem 

em busca de conhecer e estudar a religiosidade popular naquela região. Um trabalho de 

pesquisa que na maioria das vezes resulta numa produção acadêmica ou literária, contribuindo 

desta forma, com o aumento de publicações a cerca da temática religiosa e consequentemente, 

com o volume documental do acervo do CPR. A história em torno do fenômeno que ficou 

conhecido como o “o milagre do Juazeiro”, alimenta um fluxo Constant de pessoas – seja na 

condição de ”romeiro”, seja como pesquisador - e dita o ritmo e a dinâmica de funcionamento 

na cidade, chegado a ficar impraticável a circulação em determinadas localidades, 

especialmente quando se aproxima as datas comemorativas, quando ocorrem as grandes 

romarias. Desde que foi criado, o CPR acompanha de perto esse movimento migratório, 

através do trabalho de acolhida aos romeiros, realizado pela religiosa Anne Dumoullin, com 

apoio da igreja católica, que como pesquisadora tem contribuído com os estudos da 

religiosidade popular através de suas publicações na área e com a pesquisa, uma vez que 

mantém aberta à comunidade científica, as portas do CPR. Nesse sentido, este se mostrou um 

campo fértil para uma atuação da Biblioteconomia. 



 

 

 

REMINISCÊNCIAS DE LEITURA: NARRATIVAS DA MEMÓRIA 

LITERÁRIA. 

Autora: Joyce Marie Silva Gomes  

Coautoras: Deise Santos do Nascimento  

Resumo: O resumo apresenta os direcionamentos de uma pesquisa que teve como pano de 

fundo, a disciplina curricular obrigatória, Teoria e Prática de Leitura, desenvolvida com 

alunos de segundo período, no curso de Biblioteconomia, na Universidade Federal do Cariri. 

O objetivo era identificar as referências de leituras, quanto ao gênero literário e a influência 

familiar, que os alunos trazem ao chegar à universidade. Os Procedimentos metodológicos 

empregados qualificam como uma pesquisa qualitativa, uma vez que os alunos foram 

estimulados a narrar suas experiências de leituras, nos oportunizando com a possibilidade de 

interpretação dos fatos. A conclusão final mostrou que na maioria dos casos, a família foi a 

grande incentivadora. As primeiras influências e estímulos foram dados pelo pai ou pela mãe, 

um tio ou uma tia, o que contribuiu para que eles já chegassem à escola, sabendo ler e 

escrever as primeiras vogais. No entanto, essa não é a realidade de todas as crianças, os 

fatores culturais e socioeconômicos que norteiam as famílias é em muitos casos, a causa 

maior da falta de influencia por parte da famílias (RODRIGUES, 2016). Quanto ao gênero 

literário, a literatura infantil prevaleceu para todos na infância, porém o romance foi indicado 

por um percentual de alunos, como o gênero preferido na fase adolescente e adulta. Foram 

citadas também, algumas preferências por alguns autores brasileiros e estrangeiros. A leitura é 

de fundamental importância na vida de uma pessoa, não apenas em relação a sua vida escolar 

e a educação, mas, sobretudo, na formação cidadã, uma vez que ela pode conduzir cada um, 

nas suas escolhas e suas práticas de cidadania, podendo vir a mudar a realidade, Demo (1994). 

É um instrumento que fortalece a ampliação no nível de conhecimento e consequentemente, a 

formação de sujeitos críticos, e mais atuante no contexto social. Ao chegarem à universidade 

os alunos deixam transparecer a falta de intimidade com uma leitura mais acadêmica, 

percebe-se a dificuldade e resistência aos textos com esse perfil e, a ausência dessa prática, é 

sentida nos momentos de debates e discussões, quando o aluno é chamado a se posicionar 

sobre o texto. Outra coisa que chama nossa atenção em sala, é que os alunos que tem o habito 

de ler, se relacionam mais e melhor com comunidade acadêmica, se expressam com mais 

facilidade e com um vocabulário mais amplo. Contudo, não são todos e, lamentavelmente, 

cada vez mais identificamos alunos com esse comportamento dentre aqueles que chegam à 

universidade em cada semestre. É precis investir, ainda que tardiamente, em dinâmicas 

pedagógicas que estimule o aluno a entender que a leitura pode ajuda-lo em sua vida pessoal e 

profissional e no seu desenvolvimento como ser social, em constante interação. Conforme 

Rodrigues (2016, p.24), “a leitura está intimamente relacionada com uma prática social capaz 

de resgatar a cidadania e a dignidade, levando para melhores condições de vida na sociedade”. 

Não podemos, contudo, responsabilizar apenas o aluno por esse déficit. Muitos deles não são 

estimulados a ler de forma prazerosa e atrativa, isso na maioria das vezes é feito de maneira 



 

 

impositiva e obrigatória, num processo mecanizado de aprendizagem, onde o aluno não 

aprende a refletir e se expressar criticamente e, muitas vezes, não tem o direito de escolha 

sobre o que ler e, nesse sentido, “as ações escolares devem considerar a sociedade como um 

ambiente de práticas de leitura e de escrita”, Alves (2012 27). As escolas precisam rever suas 

metodologias ampliando as possibilidades do aluno em diferentes sentidos não apenas em 

relação à leitura. Afinal, a escola deve também assim como a família, prepará-los para a vida 

em sociedade. 

 

 

LIVROS PROFETICOS DO ANTIGO TESTAMENTO NO CINEMA 

Autor: George José Rodrigues de Melo 

Resumo: Os Livros Proféticos do Antigo Testamento subdividem em dois grupos na Bíblia 

cristã, o dos primeiros profetas (maiores) e o dos profetas menores. Os profetas maiores são 

quatro: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Os menores são doze: Baruc, Oséias, Joel, Amós, 

Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias Ageu, Zacarias e Malaquias. O 

Cinema é um sistema de reprodução de imagens registradas em filme ou digitalmente e 

projetadas sobre uma tela. Através deste trabalho, procuramos demonstrar a inserção do 

cinema no religioso (especificamente na Bíblia) como um documento passível das 

intervenções da sociedade que o produz. 

Palavras-chaves: Livros Proféticos; Antigo Testamento; Cinema. 

 

 

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE NA TERCEIRA IDADE 

Autor: Adriano Lourenço de Sousa 

Coautor: Geovanni Ferreira do Nascimento 

Resumo: A terceira idade deve ser encarada com responsabilidade e cuidados intensos, 

desfrutando de saúde e qualidade de vida, inclusive desenvolvendo hábitos de estudos e 

contribuições na educação, se entregando a atividades que lhes proporcione condições de 

enfrentar a vida sem medo, detectando necessidades, carências, problemas, resolvendo ou 

suprindo convenientemente. Não podemos deixar de enfatizar que é sempre hora de começar 

e que na maioria dos casos, para mudar o estilo de vida, basta apenas querer mudá-lo. A 

questão social do idoso, face sua dimensão exige uma política ampla e expressiva que 

suprima, ou pelo menos amenize a cruel realidade que espera aqueles que conseguem viver 

até idades mais avançadas. Após tantos esforços realizados para prolongar a vida humana, 



 

 

seria lamentável não oferecer as condições adequadas para vivê-la, e é sob a égide da 

descriminação que se encontra hoje  população idosa brasileira, que se faz necessário de 

forma urgente, mostrar modelos que contribuam para o combate aos preconceitos que afetam 

os mais velhos. Devemos CAD vez mais exigir e cobrar dos familiares que se envolvam de 

forma mais concentrad quanto aos atendimentos e tratamentos desses idosos, a tomada de 

consciência e sensibilização da família na promoção de qualidade de vida, dispensando a eles 

não apenas a atenção, mais ainda a fazer sentir amada. O que ameaça a qualidade de vida dos 

idosos, é a limitação em sua capacidade de realizar atividades do quotidiano colocando em 

risco a sua saúde, com o envelhecimento e a perda progressiva das aptidões funcionais do 

organismo, aumenta-se o risco do sedentarismo, dando oportunidade assim as doenças não 

transmissíveis. Exercícios como atividade física proporciona inúmeros benefícios para a saúde 

como: proteção as doenças não transmissíveis, inclusão, socialização, bem-estar e saúde 

mental, recomendado ao tratamento de várias doenças. Nesse processo é fundamental a 

participação e acompanhamento dos profissionais da saúde e educação, junto a esses idosos 

que cotidianamente se mantêm distante do convívio social e familiar, por acharem ser 

incapazes de ser um ser sociável. Vendo esse tipo de exclusão não apenas dentro do meu 

campo de trabalho mais também fora dele nas ruas e nas famílias, observando também uma 

sociedade que nos últimos anos vem tendo um crescente aumento no quesito estimativa de 

vida evidenciado pelas pesquisas, prestando atenção na qualidade de vida de nossas crianças e 

adolescentes que a cada dia convive com as coisas que  mundo a oferece, acompanhando 

através da mídia o “interesse” do poder público em desenvolver mais políticas voltado para o 

idoso, vejo que nossos idosos e porque na dizer nossa população está desprovida de políticas 

preventivas de saúde, digo isso pelo fato de como profissional da área, o problema tende a se 

alastrar desde muito tempo. Colocando esse problema em olhos nem tão profundo, podemos 

sim desenvolver e ao mesmo tempo porque não incluir em nossas escolas de ensino 

fundamental, temas do tipo: educação e saúde, qualidade de vida e prevenção às doenças 

crônicas. Ao nascer somos educados para buscar sucesso e riquezas, deixando de lado alguns 

fatores que sã essenciais para nossa sobrevivência, ao ponto que só nos preocupamos com 

nossa saúde quando somos pegos de surpresa com um resultado nada tentador, se tivermos a 

consciência que durante nossa formação escolar o multiplicador vivido por nossos jovens 

tendo a clareza e consciência que devemos ter cuidados com nossa saúde, mente e corpo, com 

certeza não teríamos inúmeros idosos largados nos hospitais, clínicas psiquiátricas e em um 

quarto isolado nas residências, mas sim teríamos idosos e uma futura população com 

disponibilidade, qualidade de vida e ao mesmo tempo certeza de que prevenir, é sem duvida o 

melhor caminho para ter saúde. 

Palavras-chave: Educação; Saúde; Terceira idade. 

 

 

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E /OU SUPLEMENTAR COMO 

AUXILIO PARA O AUTISTA 



 

 

Autora: Janaina de Fátima Soares Santa Rosa 

Coautora: Amanda Trajano Batista  

 

Resumo: A Comunicação Alternativa e/ou Suplementar (CAS) é uma área da prática clínica 

que tem como objetivo compensar temporariamente ou permanentemente a incapacidade ou 

deficiência do indivíduo com desordem severa de comunicação expressiva oral. Proporciona 

compreensão da comunicação, encorajamento para a fala, redução da frustração e melhora da 

condição na qualidade de vida. Os problemas da linguagem no autismo envolvem déficits de 

comunicação não verbal, simbólicos e de fala. Desta forma, o autista pode apresentar 

dificuldade na responsividade a comandos não verbais, tais como: gestos, expressões faciais, 

entonação e o apontar, o que pode contribuir para o atraso da fala. O uso da CAS pode ser um 

suporte para que o autista desenvolva uma estrutura linguística, uma vez que na maioria dos 

casos, a comunicação é vista como um aspecto expressivamente afetado. Visando esses 

benefícios, este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo 

apresentar a CAS como meio de garantir uma forma alternativa para a melhora da 

comunicação em autistas. Foi observado que o uso desse sistema promove o desenvolvimento 

de gestos que propiciam intencionalidade comunicativa e desenvolve estratégias 

compensatórias que facilitam uma melhor habilidade comunicativa para o autista. Tais 

aspectos auxiliam na sua expressão linguística e na capacidade de compreensão pelos outros 

de suas necessidades. 

Palavras-Chave: Transtorno do espectro autista; Comunicação Alternativa; Suplementar; 

Neuropsicologia. 

 


