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O I Congresso Internacional de Estudos 
sobre África e Brasil – CONEAB, da Universidade de 
Pernambuco – campus Garanhuns, dá continuidade a 
um amadurecimento no âmbito da pesquisa que a 
instituição vem alcançando nos últimos tempos, 
através do Núcleo de Estudos sobre África e Brasil – 
NEAB.

O NEAB foi criado pela emergência do 
desenvolvimento de estudos e pesquisas que 
investiguem o processo de educação de professores e 
estudantes afro-descendentes. Pesquisas que 
explicitem a profícua relação das questões étnico-
raciais com a situação de exclusão social da população 
afro-descendente no Brasil e, as especificidades dos 
processos de ensino-aprendizagem desse segmento 
da população, fomentando o desenvolvimento de 
uma educação fundada nos princípios da equidade, da 
democracia e da inclusão social.

Frente a esses desafios, as ações do Núcleo de 
Estudos sobre África e Brasil – NEAB, da 
Universidade de Pernambuco, vem preencher uma 
lacuna que suscita um olhar mais acurado para a 
congregação dos estudos da cultura das comunidades 
afro-descendentes e indígenas. 

D ian te  do  expos to,  o  I  Cong res so 
Internacional de Estudos sobre África e Brasil – 
CONEAB, cuja temática geral será “entre margens e 
fronteiras” tem motivos suficientes para a sua 
realização.
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Apresentação 
 
 
 

O I Congresso Internacional de Estudos sobre África e Brasil – 
CONEAB, da Universidade de Pernambuco – campus Garanhuns, dá 
continuidade a um amadurecimento no âmbito da pesquisa que a 
instituição vem alcançando nos últimos tempos, através do Núcleo de 
Estudos sobre África e Brasil – NEAB. 

O Núcleo de Estudos sobre África e Brasil – NEAB, da 
Universidade de Pernambuco, inaugurado oficialmente em 02 de abril 
de 2008 e aprovado pela Resolução CONSUN nº. 009/2013, de 26 de 
março de 2013, foi criado pelo grupo de pesquisa Identidades Culturais: 
preservação e transitoriedade na cultura afro-brasileira, tendo como objetivo 
“contribuir, por meio do ensino, pesquisa e extensão para o debate em 
torno da qualidade de vida das comunidades afro-descendentes, na 
busca de minimizar as desigualdades sociais para o exercício da 
cidadania”. 

O NEAB é constituído por várias áreas do conhecimento, 
entre elas: Educação, Educação matemática, Linguística e Literatura, 
Psicologia, Saúde Pública e História. Cada área se mantém atuante 
através de seus pesquisadores e alunos em suas diversas linhas de 
pesquisa. Vários projetos vêm sendo desenvolvidos pelo grupo, entre 
eles: Tradição oral: reminiscências das Religiões Africanas na Literatura, 
Diversidade Cultural: uma nova era na trajetória da arte literária, Lendo e 
reconstruindo a identidade: um estudo sobre a literatura infanto-juvenil junto aos 
alunos do Ensino Fundamental II das Comunidades quilombolas da região do 
Agreste Meridional. 

Em novembro de 2007, este grupo de pesquisa promoveu nas 
dependências da UPE – campus Garanhuns, com o apoio financeiro da 
FACEPE, o curso Introdução à cultura africana dos países de Língua 
portuguesa para professores do Ensino público da Região do Agreste Meridional. O 
curso foi ministrado em 40 horas, pelos professores doutores Waldemir 
Zamparoni, da Universidade Federal da Bahia e Tania Celestino de 
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Macedo, da Universidade de São Paulo. Teve uma grande repercussão e 
houve solicitação por parte dos professores-alunos para que tivesse 
continuidade. 

Em 2008, o Núcleo de Estudos sobre África e Brasil venceu a 
concorrência de um Edital da SECAD/MEC – Programa Formação 
para a Diversidade, para promover um Curso de Aperfeiçoamento para as 
Relações Étnico-Raciais, na modalidade à distância, que foi realizado em 
2009, tendo uma grande repercussão em todo o Estado. 

Nos últimos anos, além de fóruns e palestras promovidos pelo 
NEAB, vários professores realizaram seus doutorados vinculados às 
temáticas afro-brasileiras. Além disso, muitos estudantes da graduação, 
orientados pelos pesquisadores do NEAB, concluíram seus cursos 
elaborando seus TCCs com essas temáticas. E, recentemente, os 
membros do NEAB elaboraram um projeto de um Curso de 
Especialização em Ensino de Culturas Africanas, da Diáspora, e dos Povos 
indígenas, na modalidade a distância, que terá início este ano. Além disso, 
vários projetos vêm sendo desenvolvidos nas comunidades quilombolas 
que fazem parte do município de Garanhuns. 

O Núcleo de Estudos sobre África e Brasil – NEAB foi criado 
pela emergência do desenvolvimento de estudos e pesquisas que 
investiguem o processo de educação de professores e estudantes afro-
descendentes. Pesquisas que explicitem a profícua relação das questões 
étnico-raciais com a situação de exclusão social da população afro-
descendente no Brasil e, as especificidades dos processos de ensino-
aprendizagem desse segmento da população, fomentando o 
desenvolvimento de uma educação fundada nos princípios da equidade, 
da democracia e da inclusão social. 

A opção do Núcleo de Estudos sobre África e Brasil – NEAB 
é de ampliar o universo de estudos e pesquisas sobre os afro-brasileiros 
e indígenas, colaborando com a implantação da Lei nº. 10639, de 
Janeiro de 2003, complementada pela Lei 11.645 de 2009, alterando a  
Lei 9.394, de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes da 
educação nacional, incluindo no currículo oficial da Rede de Ensino, a 
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, bem 
como, a Cultura Indígena,  nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio, públicos e particulares, na perspectiva  de identificar as 
contradições sociais existentes em nossa sociedade, a fim de combater o 
processo de desigualdade e injustiça social/racial. 
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São conhecidas as relações entre os aspectos de etnia/raça e 
educação, negro e mercado de trabalho que revelam a desigualdade 
existente entre negros e brancos no Brasil. Dados apresentados pelo 
IBGE (2000) demonstram que a população negra é a mais pobre e a 
que menos tem acesso à educação, ao trabalho e aos serviços públicos 
básicos. Dos analfabetos de 15 anos ou mais, 8,3% são brancos e, 
aproximadamente 40,6% são negros, sem direito ao exercício da 
cidadania. É certo que esses dados já devem estar um pouco 
ultrapassados, uma vez que, nos últimos anos, a criação das cotas raciais 
nas universidades foi uma forma de suprir esta lacuna; no entanto, o 
problema ainda está longe de ser resolvido, tendo em vista as 
Instituições Educacionais ainda não estarem preparadas para isso, o que 
ainda evidencia a formação étnico-social como determinante a aquisição 
do capital cultural. 

Pernambuco é uma das regiões brasileiras onde o tráfico de 
escravos foi intenso e, segundo dados da CONAQ – Comissão 
Nacional de Quilombolas – PE, concentra cerca de 112 comunidades 
quilombolas. 

Frente a esses desafios, as ações do Núcleo de Estudos sobre 
África e Brasil – NEAB, da Universidade de Pernambuco, vem 
preencher uma lacuna que suscita um olhar mais acurado para a 
congregação dos estudos da cultura das comunidades afro-
descendentes e indígenas. Para isso, conta, hoje, com 16 professores 
pesquisadores trabalhando nas mais diversas áreas e vários alunos, 
também pesquisadores, procurando se apropriar desse conhecimento 
para desenvolverem suas pesquisas. 

A Universidade de Pernambuco – UPE reconhece que a 
Educação precisa se adequar à diversidade cultural que constitui a 
cultura de seu país; para tanto criou o NEAB e colocou nos currículos 
de alguns cursos de graduação, algumas disciplinas dessa área do 
conhecimento. 

Atualmente, os membros do NEAB, diante da grande procura 
pelo curso de especialização em Culturas Africanas, da Diáspora, e dos 
Povos Indígenas, não somente pela comunidade acadêmica, bem como 
pelos municípios vizinhos, resolveram transformar este projeto em um 
projeto de Mestrado Profissional em Culturas Africanas, da Diáspora, e 
dos Povos Indígenas e está sendo solicitada à CAPES a sua aprovação. 
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Diante do exposto, o I Congresso Internacional de Estudos 
sobre África e Brasil – CONEAB, cuja temática geral será “Entre 
margens e fronteiras” tem motivos suficientes para a sua realização. 

 
 

A Coordenação do NEAB 
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Programação das mesas-redondas 
 
 
 

Dia: 16/11/2015 – SEGUNDA-FEIRA 
Local: Auditório da Comissão de Desenvolvimento do Agreste 
Meridional (CODEAM) 
19h30 – 22h00 
 

19h00 Credenciamento 

19h30 Abertura com autoridades 

20h00 LÍNGUA PORTUGUESA: DIVERSIDADES E 
CÂNONES LITERÁRIOS 
Prof. Dr. Carlos Reis (UC) 

20h45 A POÉTICA DA METÁFORA CONCISA E DO 
VOCABULÁRIO INVENTIVO DE RAUL BOPP E 
ANTÓNIO PANGUILA 
Prof. Dr. Jairo Nogueira Luna (UPE) 

 Coordenadora: Profª. Drª. Silvania Núbia Chagas 
(UPE/UC/CAPES) 

21h30 Debate 
 
 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: Auditório da Comissão de Desenvolvimento do Agreste 
Meridional (CODEAM) 
16h00 – 18h00 
 

16h00 EDUCAÇÃO INDÍGENA: PERSPECTIVAS E 
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DESAFIOS COLOCADOS PELA LEI 11.645/2008 
Prof. Dr. Mário Medeiros da Silva (UPE) 

16h45 A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
NO BRASIL E OS DESAFIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS 
Profª. Drª. Dayse Cabral de Moura (NEAB/ UFPE) 

 Coordenador: Prof. Ms. Josaniel Vieira da Silva (UPE) 

17h30 Debate 
 

 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: Auditório da Comissão de Desenvolvimento do Agreste 
Meridional (CODEAM) 
20h00 – 21h30 
 

20h00 SAÚDE E ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA CULTURA 
AFRICANA E DOS POVOS INDÍGENAS 
Prof. Dr. Henrique Carneiro (UPE) 

20h45 SABERES, PRÁTICAS E SABERES INDÍGENAS: 
DESAFIOS PARA A INTERMEDICALIDADE 
Profª. Drª. Vânia Fialho (UPE) 

 Coordenador: Prof. Dr. Bruno Augusto Dornelas Câmara 
(UPE) 

21h30 Debate 

 

 

Dia: 18/11/2015 – QUARTA-FEIRA 
Local: Auditório da Comissão de Desenvolvimento do Agreste 
Meridional (CODEAM) 
16h00 – 18h00 
 

16h00 CINEMA E EDUCAÇÃO DA CULTURA AFRICANA 
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E DOS POVOS INDÍGENAS 
Prof. Ms. Josaniel Vieira da Silva (UPE) 

16h45 DIVINDADES QUE EMIGRAM, PERSONAGENS 
QUE SE MULTIPLICAM 

 Profª. Drª. Silvania Núbia Chagas (UPE/UC/CAPES) 

 Coordenador: Prof. Dr. Ricardo José Lima Bezerra (UPE - 
AESGA/FDG) 

17h30 Debate 

 

 

Dia: 18/11/2015 – QUARTA-FEIRA 
Local: Auditório da Comissão de Desenvolvimento do Agreste 
Meridional (CODEAM) 
20h00 – 22h00 
 

20h00 DE MOVIMENTO SOCIAL A POLÍTICA PÚBLICA: O 
DESAFIO DA ESCOLA INDÍGENA 
INTERCULTURAL 
Prof. Dr. Adjair Alves (UPE) 

20h45 DIÁSPORA NEGRA: UMA BREVE LEITURA DAS 
RELAÇÕES DE PODER QUE NORTEARAM E 
NORTEIAM A HISTÓRIA DO PRECONCEITO, DOS 
INDÍCIOS DE SUA FORMATAÇÃO ÀS SUAS 
CONSEQUÊNCIAS NO BRASIL 
Prof. Dr. Valdir Eduardo Ferreira da Silva (UFRPE/UAG) 

 Coordenador: Prof. Dr. Jairo Nogueira Luna (UPE) 
21h30 

Debate 
 

 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
Local: Auditório da Comissão de Desenvolvimento do Agreste 
Meridional (CODEAM) 
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16h00 – 18h00 
 

16h00 NOS TEMPOS DAS ARUENDAS: UM ESTUDO DA 
CULTURA AFRODESCENDENTE NA CIDADE DE 
GOIANA, PERNAMBUCO, NO CONTEXTO DA 
ABOLIÇÃO E DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
Prof. Dr. Bruno Augusto Dornelas Câmara (UPE) 

16h45 HISTÓRIA E CULTURA DA DIÁSPORA E DOS 
POVOS INDÍGENAS 
Profª. Ms. Maria Giseuda de Barros Machado (UPE) 

 Coordenador: Prof. Dr. Adjair Alves (UPE) 
17h30 

Debate 
 

 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
Local: Auditório da Comissão de Desenvolvimento do Agreste 
Meridional (CODEAM) 
20h00 – 22h00 
 

20h00 POVOS INDÍGENAS E REMANESCENTES DE 
QUILOMBOS NO BRASIL 
Prof. Dr. José Bento Rosa da Silva (UFPE) 

20h45 O INDÍGENA NO ENSINO DE HISTÓRIA: 
REPRESENTAÇÕES INDÍGENAS NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
HISTÓRIA DA ESCOLA DE APLICAÇÃO IVONITA 
A. GUERRA DA UPE CAMPUS GARANHUNS 
Prof. Dr. Ricardo José Lima Bezerra (UPE - 
AESGA/FDG) 

 Coordenadora: Profª. Drª. Silvania Núbia Chagas 
(UPE/UC/CAPES) 

21h30 Debate 
 



Núcleo de Estudos sobre África e Brasil 
 

I CONEAB │ 14 

 
 
 
 

Programação das comunicações 
 
 
 

LITERATURA BRASILEIRA 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h30 – MESA 01 
 

14h00 O APAGAR DAS FORNALHAS: FOGO MORTO, 
ESTÉTICA DE 30 E A DEGRADAÇÃO SOCIAL DO 
SER HUMANO 
Antonielle Menezes Souza (UFS) 
Marcio Carvalho da Silva (UFS) 

14h20 O ENGENDRAMENTO DO ACASO: TRADIÇÃO, 
POS-MODERNIDADE E FRAGMENTAÇÃO EM 
LOURENÇO MUTARELLI 
Nefatalin Gonçalves Neto (UFRPE) 
Lilian Barbosa (UPE) 

14h40 LITERATURA DE CORDEL E 
INTERDISCIPLINARIDADE: RUMOS DA 
LITERATURA POPULAR 
Arisvaldo da Silva Santos (UFT) 

15h00 DO CAFÉ AO PÓ – FICÇÃO DA DECADÊNCIA EM 
LEITE DERRAMADO, DE CHICO BUARQUE 
Sarah Maria Forte Diogo (FAFIDAM) – Mediadora 

 
 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h30 – MESA 02 
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14h00 O FEMININO NAS NARRATIVAS DE JOSÉ 

GERALDO VIEIRA 
Daniele do Vale Silva (UFPE) 

14h20 O ESPAÇO E A CONDIÇÃO DA MULHER NO 
CONTO MISSA DO GALO, DE MACHADO DE 
ASSIS 
Lílian Oliveira Cavalcante Santos (UFS) 

14h40 O INDIANISMO EM AMERICANAS E AS 
IMPRESSÕES DE MACHADO DE ASSIS 
Ibson Coelho da Silva (UFPE) 

15h00 PÓSTUMA CONTEMPORANEIDADE 
Erick Camilo S. Gouveia (UFS) 

15h20 A CONSTRUÇÃO DO GÊNERO NA OBRA DE 
MILTON HATOUM 
Fernanda Zaché (UFV) – Mediadora 

 
 

LITERATURA AFROBRASILEIRA 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h30 – MESA 03 
 

14h00 OS RECURSOS RETÓRICOS E ESTILÍSTICOS NA 
POESIA DE RAUL BOPP (BRASIL) E DE GULAMO 
KHAN (MOÇAMBIQUE) 
Deividy Ferreira dos Santos (UPE) 
Jairo Nogueira Luna (UPE) 

14h20 A ESCRITA DE CAROLINA MARIA DE JESUS, UM 
INSTIGANTE DESAFIO: ASCENÇÃO E QUEDA 
Marcio Carvalho da Silva (UFS) 
Antonielle Menezes Souza (UFS) 

14h40 DAS MUITAS GRAFIAS DA NEGRA EXCLUSÃO: 



Núcleo de Estudos sobre África e Brasil 
 

I CONEAB │ 16 

UMA LEITURA DO ESPAÇO URBANO 
PERIFÉRICO BRASILEIRO E OS EMBATES 
SUBALTERNIZAÇÃO X RESISTÊNCIA, A PARTIR 
DA OBRA QUARTO DE DESPEJO, DE CAROLINA 
MARIA DE JESUS 
Tiago Nascimento Silva (SEDUC-CE) 
Auricélio Ferreira de Souza (UEPB) 

15h00 FICÇÃO EM TERRENO MINADO: A ÁFRICA DE 
NEI LOPES. 
Cláudio do Carmo Gonçalves (UNEB/UESC) – Mediador 
 

 
 

LITERATURA AFRICANA 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h40 – MESA 04 
 

14h00 ENSINO DE LITERATURAS AFRICANAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Douglas Pereira Leite (UPE) 

14h20 LITERATURA E ORALIDADE: APROXIMAÇÕES 
ENTRE TEXTOS AFRICANOS E O CORDEL 
BRASILEIRO, OLHARES SOBRE A PRODUÇÃO 
POPULAR NO ENSINO MÉDIO 
Rita de Cássia Alencar da Silva (UNILAB) 

14h40 REFLETINDO SOBRE O ESPAÇO DAS 
LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO LD 
Maria Rosane Alves da Costa (UPE) 

15h00 A ÁFRICA (EN)CANTA O BRASIL – LEITURA E 
ANÁLISE DE POEMAS AFRICANOS E AFRO-
BRASILEIROS, UMA VIVÊNCIA COM 
ESTUDANTES RECLUSOS DE LIBERDADE 
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Magna Kelly da Silva Sales Calado (UPE) 

15h20 LITERATURA AFRICANA E ESCOLAS PÚBLICAS 
BRASILEIRAS - UMA PONTE PARA UNIR TERRAS 
DISTANTES 
Gustavo Brito (ITEGO – Basileu França) - Mediador 

 
 

CINEMA E EDUCAÇÃO DA CULTURA AFRICANA E DOS 
POVOS INDÍGENAS 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 14h40 – MESA 05 
 

14h00 PHATYMA: ENTRE A TRADIÇÃO E A 
MODERNIDADE 
Flávio Passos Santana (UFS) 
Anderson de Souza Frasão (UFS) 
Jeferson Rodrigues Santos (UFS) 

14h20 O ÚLTIMO VOO DO FLAMINGO: ESTUDO DAS 
DINÂMICAS DO IMAGINÁRIO E DA MEMÓRIA 
COMO INSTRUMENTOS DE REESCRITA 
IDENTITÁRIA 
Jean Paul d’Antony Costa Silva (UFRPE-UAST) - 
Mediador 
Nefatalin Gonçalves Neto (UFRPE-UAST) 

 
 

INFLUÊNCIA DAS LÍNGUAS AFRICANAS E AMERÍNDIAS 
NA FORMAÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h30 – MESA 06 
 

14h00 REMANESCENTES QUILOMBOLAS EM 
PESQUEIRA (PE): REGISTRO DA MEMÓRIA 
LINGUÍSTICA 
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Fernanda Maciel Ziober (UFPE/CAPES) 
Paula Mendes Costa (UFPE/CAPES) 
Stella Telles (UFPE/CNPq) 

14h20 ÍNDIOS DO AGRESTE: RECONSTRUÇÃO 
HISTÓRICA PELA TOPONÍMIA 
Sivaldo Correia da Silva (UFPE) 

14h40 DISCURSO LEXICAL E RESISTÊNCIA ÉTNICA 
Dayvison Bandeira de Moura (UA) 
Edair Gonçalves (UTIC) 
Irany Gomes (UA) 
Renato da Silva (UNINTER) 

15h00 AFRICANISMOS LEXICAIS NA LÍNGUA 
PORTUGUESA FALADA EM PERNAMBUCO  
Edmilson José de Sá (CESA) – Mediador 

 
 

LITERATURA BRASILEIRA 

Dia: 18/11/2015 – QUARTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h40 – MESA 07 
 

14h00 AS ESTEREOTIPIAS DE GÊNERO EM O QUINZE: 
O CASAMENTO E A MATERNIDADE COMO 
MODELOS DE FELICIDADE PARA O SEXO 
FEMININO 
Edvânia Martins Lopes (UERN) 

14h20 ENTRE A LINGUAGEM POÉTICA E A 
IDENTIDADE CULTURAL IMAGÉTICA: O 
DISCURSO DE MÁRIO DE ANDRADE SOBRE A 
AMAZÔNIA DOS MAKUNAIMA 
Fábio Soares dos Santos (UFRR) 

14h40 A LITERATURA COMO UM CORPO: EM NOSSOS 
OSSOS 
Karla Karine Claudino Tenório (UPE) 
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Jairo Nogueira Luna (UPE) 

15h00 O RISO DA PERSONAGEM EM “A LUTA” DE 
SÉRGIO SANT’ANNA 
Helenice Fragoso dos Santos (UFAL) 

15h20 A REPRESENTAÇÃO DAS PERSONAGENS 
NEGRAS NA OBRA DE JOSÉ LINS DO REGO: UMA 
PERSPECTIVA DAS TEORIAS RACISTAS 
Lucinéia Alves dos Santos (UNIFAP) – Mediadora 

 
 

LITERATURA AFROBRASILEIRA 

Dia: 18/11/2015 – QUARTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h00 – MESA 08 
 

14h00 NEGRISMO NO BRASIL: UMA REALIDADE 
VIVENCIADA 
Thiago Texeira da Silva (UFPE) 

14h20 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA: UMA 
PROPOSTA DE TRABALHO COM POEMAS DE 
CONCEIÇÃO EVARISTO 
Diego Paulo da Silva (IFAL) 
Calene Manuela dos Santos (IFAL) 
David Ricardo dos Santos Silva (IFAL) 
Cleusa Salvina Ramos Maurício Barbosa (IFAL) 

14h40 MEMÓRIA, FICÇÃO E REESCRITA DA HISTÓRIA: 
UMA LEITURA DE “A CALUNGA E O 
MARACATU”, DE INALDETE PINHEIRO DE 
ANDRADE 
Eidson Miguel da Silva Marcos (UFRN) - Mediador 
Amarino Oliveira de Queiroz (UFRN) 

 
 

LITERATURA AFRICANA 
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Dia: 18/11/2015 – QUARTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h40 – MESA 09 
 

14h00 NARRATIVA EM HONWANA E VIEIRA: 
PROBLEMAS DA FORMAÇÃO 
Fábio Salem Daie (USP) 

14h20 TRANSFERÊNCIAS INTERCULTURAIS E 
IDENTIDADES EM TRÂNSITO NO ROMANCE 
NAÇÃO CRIOULA 
Rafaela Dayne Ribeiro Lucena (UEPB) 

14h40 OS MARGINAIS DE EVEL ROCHA 
Uryelton de Sousa Ferreira (UNIR) 

15h00 IDENTIDADE EM TRÂNSITO: A EXPERIÊNCIA 
DIASPÓRICA EM NAÇÃO CRIOULA 
Geam Karlo Gomes (UEPB) 

15h20 ACREDITEÍSMOS, PECADOS E PRANTOS: NOTAS 
SOBRE A DIMENSÃO SIMBÓLICA DA NATUREZA 
EM GUIMARÃES ROSA E MIA COUTO 
José Aldo Ribeiro da Silva (UEPB) - Mediador 

 
 

Dia: 18/11/2015 – QUARTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h30 – MESA 10 
 

14h00 UM OLHAR NA PERSPECTIVA DO SAGRADO EM 
“A DOLOROSA RAIZ DO MICONDÓ” DE 
CONCEIÇÃO LIMA 
Dione Ribeiro Costa (UEPB) 

14h20 DA AUTORIA NO CONTO DE TRADIÇÃO ORAL 
NA LITERATURA AFRICANA 
Marcela de Melo Cordeiro Eulálio (UFCG) 
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Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG) 

14h40 GÊNERO E POLÍTICA EM A CANDIDATA 
Izabel Cristina Oliveira Martins (UEPB) - Mediadora 

15h00 O RACISMO NO CONTO O NOVO PADRE DE MIA 
COUTO: UMA ABORDAGEM À LUZ DA ANÁLISE 
CRÍTICA DO DISCURSO 
Ivana Siqueira Teixeira (UPE) 
Martha Juliana Oliveira Vasconcelos (UPE) 

 
 

HISTÓRIA E CULTURA DA DIÁSPORA E DOS POVOS 
AFRICANOS 

Dia: 18/11/2015 – QUARTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h40 – MESA 11 
 

14h00 MARCAS IDENTITÁRIAS AFRICANAS NO RIO 
GRANDE DO SUL ATRAVÉS DA ESCRAVIDÃO 
Roberto Jair Bastos da Cruz (Universidade 
FEEVALE/RS) 

14h20 O SUJEITO NA FRONTEIRA DA IDENTIDADE 
Gabriela da Paz Araújo (UEPB/CAPES) 

14h40 AS MARCAS DA DIÁSPORA NEGRA NA 
ORALIDADE DO CANDOMBLÉ BAIANO. 
Leandro Alves de Araujo (UNEB) 

15h00 O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-
BRASILEIRA NAS AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Viviane de Araújo Nascimento (UFRRJ) 
Lygia Maria Andrade (UFRRJ) 

15h20 O RASTRO/RESÍDUO DOS PERSONAGENS 
NEGROS E SEUS RITUAIS EM VIVA O POVO 
BRASILEIRO 
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Claudeci da Silva Ribeiro (UEPB) – Mediadora 
 
 

O ENSINO DA CULTURA AFRICANA NA ATUALIDADE 

Dia: 18/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h00 – MESA 12 
 

14h00 (RE)PENSANDO O LUGAR DA LITERATURA 
AFRICANA E INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO 
DO ENSINO MÉDIO 
Josefa Maria dos Santos (UPE) 
Maria Alcione Gonçalves da Costa (UPE) 

14h20 RETRATO DAS RELAÇÕES RACIAIS E 
EDUCAÇÃO NOS CURSOS DE PEDAGOGIA 
Janaína de Azevedo Corenza (PUC-Rio) 

14h40 DISCURSOS E SABERES SOBRE A LEI 10.639/03 
NO TOCANTE A PRÁTICA DE ENSINO DOS 
PROFESSORES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 
ESTRELA EM GARANHUNS\PE\BRASIL: 
APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS 
Denize Tomaz de Aquino (UPE) – Mediadora 

 
 

INFLUÊNCIA DAS LÍNGUAS AFRICANAS E AMERÍNDIAS 
NA FORMAÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h00 – MESA 13 
 
14h00 RACISMO LINGUÍSTICO – REINVENÇÃO 

Irany Gomes (UA) 
Dayvison Bandeira de Moura (UA) 
 Ednair Gonçalves (UTIC) 
Claudio Henriques da Matta (UA) 

14h20 MAPEAMENTO SOCIOLINGUÍSTICO DE 
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COMUNIDADES DE REMANESCENTES DE 
QUILOMBOS DE ABAETETUBA 
Edson de Freitas Gomes (UNIFESSPA) 

14h40 SEMPRE DANDO TRELA ÀS LÍNGUAS AFRICANAS 
DO GRUPO BANTO: UM POUCO DA TRAJETÓRIA 
DA ETNOLINGUISTA BAIANA YÊDA PESSOA DE 
CASTRO. 
César Costa Vitorino (UNEB) - Mediador 
Hildete Santos Pita Costa (UNEB) 

 
 

LITERATURA BRASILEIRA 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h30 – MESA 14 
 
14h00 POESIA, FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: LITERATURA E 

FORMAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO EM ÂNGELO 
MONTEIRO 
André Caldas Cervinskis (UFPE) 

14h20 FIGURAÇÃO DA MELANCOLIA EM CECÍLIA 
MEIRELES: UMA POÉTICA DA MORENIDADE 
Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

14h40 CIUMENTO DE CARTEIRINHA: UMA AVENTURA 
INTERTEXTUAL 
Everaldo Bezerra de Albuquerque (PPGLL/UFAL) 

15h00 TRILHOS, VEREDAS, AVENIDAS E MEMÓRIAS: O 
PERCURSO DE ATIVAÇÃO DA IDENTIDADE 
RESISTENTE NO ROMANCE O QUE É ISSO, 
COMPANHEIRO?  DE FERNANDO GABEIRA. 
Auricélio Ferreira de Souza (UEPB) - Mediador 

 
 

LITERATURA AFRO-BRASILEIRA 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
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Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h00 – MESA 15 
 

14h00 LIMA BARRETO, UM INTELECTUAL NEGRO 
Ricardo Nonato Almeida de Abreu Silva (UFPE/CAPES) 

14h20 NA FRONTEIRA DO SER: A COR, O GÊNERO E O 
SILÊNCIO EM PONCIÁ VICÊNCIO, DE 
CONCEIÇÃO EVARISTO 
Jessica Sabrina de Oliveira Menezes (IFPE) 

14h40 UMA LITERATURA (QUASE) NEGRA 
Paulo Alves (UFPB) - Mediador 

 
 

LITERATURAS AFRICANAS 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h30 – MESA 16 
 

14h00 “ESTÃO A MATAR O ANTIGAMENTE”: O 
GÊNERO POLICIAL EM A VARANDA DO 
FRANGIPANI DE MIA COUTO 
Lucas Antunes Oliveira (UFPE) 

14h20 MIA COUTO: DA FICÇÃO À MARAVILHA 
Lilian Barbosa (UPE) 
Kleyton Ricardo Wanderley Pereira (UFRPE) 

14h40 DUAS VISÕES DA MORTES EM DEATH AND THE 
KING’S HORSEMAN DE WOLE SOYINKA 
Adriano Moraes Migliavacca (UFRGS) 

15h00 NARRAÇÃO, GUERRA E DIÁSPORA 
ENDÓGENA EM VENTOS DO APOCALIPSE 
Kleyton Ricardo Wanderley Pereira (UFRPE/UAST) 
Jean Paul D’Antony Costa Silva (UFRPE/UAST) 

15h20 A CONFISSÃO DA LEOA, DE MIA COUTO: 
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ENTRE MITOS E RITOS 
Anderson de Souza Frasão (UFS) – Mediador 

 
 

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DOS POVOS AFRICANOS E 
DOS POVOS INDÍGENAS 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h00 – MESA 17 
 

14h00 IDENTIDADE NEGRA: UM ENTRE BALIZA DE 
COR E IGUALDADE RACIAL 
Raquel de Paula Silva (UFRR) 

14h20 JUVENTUDES RURAIS E SEUS PROJETOS DE 
VIDA: AS VIVÊNCIAS DOS JOVENS 
QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE ALTO DO 
TAMANDUÁ/AL 
Erick da Silva Menezes (UFAL) 
Francisco Carlos de Lucena (UFAL) 

14h40 PROLIND: UMA REALIDADE NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS 
Emiliano Torquato Jr. (UFAL) - Mediador 

 
HISTÓRIA E CULTURA DOS POVOS INDÍGENAS 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 15h30 – MESA 18 
 

14h00 AKÚLI E MAYULUAÍPU: A CONSTRUÇÃO DE UM 
RETRATO MULTIFACETADO DE MAKUNAIMA 
ATRAVÉS DE NARRATIVAS ORAIS. 
Adineia Viriato de Oliveira (UFRR) 

14h20 DOS INDÍGENAS, OS ARTEFATOS: A HISTÓRIA 
DOS POVOS INDÍGENAS DO ARQUIPÉLAGO DO 
MARAJÓ, PA 
Eliane Miranda Costa (UFPA) - Mediadora 
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Exibição de documentários 
 
 
 

Dia: 17/11/2015 – TERÇA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 16h00 
 

14h00 O PODER DO MACHADO DE XANGÔ 
Direção: Paulo Gil Soares 

15h30 Debate 
 
 

Dia: 18/11/2015 – QUARTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 16h00 
 

14h00 LÍNGUA: VIDAS EM PORTUGUÊS 
Direção: Victor Lopes 

15h30 Debate 
 
 

Dia: 19/11/2015 – QUINTA-FEIRA 
Local: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
14h00 – 16h00 
 

14h00 PIERRE FATUMBI VERGER, UM MENSAGEIROS 
ENTRE DOIS MUNDOS 
Direção: Luiz Buarque de Holanda 

15h30 Debate 
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Resumos das mesas-redondas 
 
 
 

DE MOVIMENTO SOCIAL A POLÍTICA PÚBLICA: O DESAFIO 
DA ESCOLA INDÍGENA INTERCULTURAL 

 
Adjair Alves (UPE) 

 
Atento ao foco do diálogo ao qual nos propomos no presente texto: o 
de discutir, ainda que de maneira preliminar, o movimento indígena 
brasileiro; não podemos deixar aqui de apresentar, não como 
imperativo, mas como referência, alguns acontecimentos que dão conta 
do protagonismo e da resistência indígena presentes na história do 
contato desde tempos coloniais, são eles: a Confederação dos Tamoios, 
a Guerra dos Bárbaros, a Guerra dos Manaus, a, Guerrilha dos Muras, a 
Guerra Guaranítica e outros tantos que se perdem na poeira dos 
tempos. Nosso objetivo principal é destacar a organização e luta do 
movimento indígena, contra a idéia de “tutela” ou “dádiva” do Estado 
brasileiro que se reflete no campo da educação escolar no 
questionamento a um modelo de sociedade cujas raízes assenta-se em 
uma visão colonialista.  
 
 
 

NOS TEMPOS DAS ARUENDAS: UM ESTUDO DA CULTURA 
AFRODESCENDENTE NA CIDADE DE GOIANA, 

PERNAMBUCO, NO CONTEXTO DA ABOLIÇÃO E DA 
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 
Bruno Augusto Dornelas Câmara (UPE) 

 
Foi no carnaval de 1949, que a última aruenda em atividade, a Nação 
Iaiá Pequena, fez seu derradeiro desfile pelas ruas da pequena cidade de 



Núcleo de Estudos sobre África e Brasil 
 

I CONEAB │ 28 

Goiana. A aruenda era uma manifestação cultural com algumas 
semelhanças com aos maracatus do Recife, pois também desfilava em 
forma de um cortejo, com rei, rainha, lanceiros e a figura de uma dama-
da-corte carregando uma calunga. De relativa antiguidade, essa 
manifestação cultural testemunhou muitas mudanças, pois foi “do 
tempo da monarquia”, da escravidão, passando pela a proclamação da 
República, em 1889, até aquele carnaval de 1949, quando encerrou suas 
atividades. A presente comunicação pretende discorrer sobre a 
trajetória da Nação Iaiá Pequena e de outras manifestações da cultura 
afrodescendente, na intensão de ressaltar os conflitos e as tensões no 
lazer e divertimentos das classes populares na cidade de Goiana. 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: DIVERSIDADES E CÂNONES 
LITERÁRIOS 

 
Carlos Reis (UC) 

 
 A minha intervenção  desenvolver-se-á  a partir dos três temas 
anunciados no título da mesa e articulados entre si: 1) a situação da 
língua portuguesa como idioma em contexto pós-colonial; 2) a questão da 
diversidade como tendência com motivações sociolinguísticas, ideológicas 
e políticas; 3) a questão do cânone literário, dos seus condicionamentos e 
da sua configuração, na sequência dos temas anteriores.  
 Se a questão da diversidade envolve as motivações referidas, ela 
pode ser ponderada também quando pensamos em cenários emergentes 
no tempo histórico pós-colonial. Mas aquela questão  não se dissocia  
de outros fatores determinantes: o ensino e os seus referentes 
normativos (curriculares e didáticos), o papel dos Estados e o seu 
potencial de regulação, os envolvimentos socioletais e dialetais das 
práticas linguísticas, designadamente em situações de diglossia. 
 É em função destes pressupostos que se coloca o problema do 
cânone literário, das interrogações e  das subversões que  ele inspira. Que 
sentido faz falar em cânone literário em universos culturais de 
conformação pós-colonial? E como se posiciona, mesmo do ponto de 
vista valorativo, a postulação do cânone literário relativamente à língua 
que foi a do colonizador? Faz sentido falar em clássicos  e em literatura 
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nacional? Como se equaciona a questão do cânone literário, se se tem em 
consideração o lugar ocupado por outras línguas nacionais, sobretudo 
quando elas se encontram na situação de língua materna ou primeira? 
Por fim: a formação de um cânone literário depende (ou é limitada) por 
instrumentos de institucionalização, ainda em formação? 
 A análise dos temas e dos subtemas enunciados será  
acompanhada por uma  reflexão complementar acerca de tensões que 
interferem na afirmação ou na refutação do cânone literário: margens e 
fronteiras, inovação e conservação, centro e periferia, unidade e 
diversidade, identidade e alteridade. 
 
 
 
A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL 

E OS DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS 

 
Dayse Cabral de Moura (NEAB/UFPE) 

 
Abordaremos nessa conferência alguns aspectos da Educação das 
Relações Étnico-raciais no Brasil, o processo de formação inicial e 
continuada de educadores sobre a temática, buscando apontar a sua 
relevância para a desconstrução do racismo epistemológico e o fomento 
de práticas pedagógicas antirracistas, capazes de romper com a 
preponderância de um currículo monocultural e eurocêntrico. Nessa 
direção, falaremos sobre o papel dos NEABs (Núcleos de Estudos 
Afro-brasileiros) nas universidades, discutiremos sobre o mito da 
democracia racial na sociedade brasileira, o conceito de mestiçagem e as 
implicações do mito para a naturalização do racismo e das 
desigualdades. Os conceitos de branquitude, branqueamento e 
assimilação serão apresentados para explicitar a complexidade dos 
processos de construção e afirmação das identidades étnico-raciais em 
nosso contexto social.  As reflexões finais versarão sobre os 
movimentos de resistências para a implementação da LDB, através das 
Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, pontuando alguns dos desafios que 
precisamos enfrentar para a construção de uma pedagogia intercultural 
e emancipatória.   
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HISTÓRIA E CULTURA DA DIÁSPORA E DOS POVOS 
INDÍGENAS 

 
Maria Giseuda de Barros Machado (UPE) 

 
A apresentação desenvolve-se no entendimento da História,  que faz vir 
à tona a  História da África em que buscamos a discussão das culturas 
às quais se disseminaram pelo mundo. Sistemas escravistas de maneiras 
distintas foram processados em diferentes regiões e chegaram ao Brasil. 
Queremos alcançar  esses espaços de manobras conhecidas pelos 
negros e negras de lá e de cá. Como foram  construídos novos  sentidos 
dessas experiências que se fizeram históricas e possibilitaram  aos 
africanos,  africanas e seus descendentes alcançarem  os loci mais 
longínquos,  no denominado novo mundo?  Nessas  experiências  
trazemos recortes espaciais, temporais   que vão explicar como a 
diáspora fez semelhanças e  dessemelhanças,  trouxeram marcas que o 
tempo não conseguiu apagar nesse movimento,  que faz surgir  outros 
contatos que incorporam , e  se transformam ao situar-se quer seja no 
Brasil litorâneo,  no Brasil interiorano , no  Brasil Agreste, que em  
tantos lugares fez encontrar indígenas, neste Pernambuco afora que 
pudermos  identificar.  Assim  a diáspora singularizou  cada contato e a 
cultura mais diversa neste chão com suas marcas que não dão para 
serem removidas. 
 
 
 
A POÉTICA DA METÁFORA CONCISA E DO VOCABULÁRIO 

INVENTIVO DE RAUL BOPP E ANTÓNIO PANGUILA 
 

Jairo Nogueira Luna (UPE) 
 

Neste breve artigo intentamos tecer comparações entre a poesia de 
Raul Bopp, notadamente a partir das obras Cobra Norato (1931) e 
Urucungo (1932) com a poesia do angolano António Panguila, com as 
obras Vento do Parto (1994) e Amor Mendigo (1996). O vocabulário 
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conciso de ambos os poetas, mas ao mesmo tempo rico de sonoridades 
(aliterações, assonâncias) e a invenção vocabular, no âmbito 
morfológico, além de um trabalho de construção de metáforas originais 
para a descrição dos cenários percebidos da cultura do Brasil e de 
Angola permitem essa aproximação entre as linguagens dos dois poetas. 
A mágica floresta amazônica de Cobra Norato, e os poemas da vida do 
negro (Urucungo) na favela e na roça são comparados aos poemas de 
António Panguila, com sua percepção poética duma cultura angolana 
que vai se formando entre a tradição tribal e o sentido de nação. 
 
 
 

LITERATURA E CINEMA DA CULTURA AFRICANA E DOS 
POVOS INDÍGENAS 

 
Josaniel Vieira da Silva (UPE) 

 
Na atualidade, o cinema é considerado e se caracteriza como um dos 
maiores instrumentos de recepção midiática. Aqui, nossa discussão, 
centraliza-se em refletir como o cinema tem sido apropriado pela 
sociedade e pelo cinema e contribuído, como arte e forma de 
expressão, para que as culturas afro-brasileira e indígena mantenham 
vivas suas identidades, apesar das distorções apresentadas em boa parte 
da filmografia nacional e internacional. De outra parte, o cinema tem se 
mostrado, nos últimos anos, um importante aliado da visibilidade da 
cultura negra e indígena, tanto quanto a literatura, a música, a dança, 
registrando cinematograficamente quase todas as questões que 
circundam o universo negro e indígena em diferentes partes do mundo, 
mesmo com certa dificuldade de abordagem. Assim, buscaremos, aqui, 
refletir como o cinema tem discutido as questões pertinentes as relações 
étnico-raciais a partir: do contexto histórico, da educação, dos 
estereótipos veiculados por filmes, (des) valorização da cultura, seus 
atores, produtores, roteiros, representações sociais da cultura e dos 
povos. Analisa-se também, principais filmes, personagens e questões 
que qualificam ou não a figura do negro e do índio na cinematografia, 
bem como, a importância do “cinema negro” para o cinema mundial. 
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POVOS INDÍGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBOS 

NO BRASIL 
 

José Bento Rosa da Silva (UFPE) 
 

Origem históricas dos quilombos em África. Quilombagem: um 
fenômeno atlântico. Os quilombos na visão do colonizador. Mocambos 
e quilombos no Brasil: história e historiografia. Remanescentes de 
quilombos: a “reinvenção” do conceito; a Constituição de 1988 e a 
questões políticas e jurídicas contemporâneas. Organizações dos 
remanescentes de quilombos e as fronteiras identitárias. 
 
 
 

EDUCAÇÃO INDÍGENA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS 
COLOCADOS PELA LEI 11.645/2008 

 
Mário Medeiros da Silva (UPE) 

 
A lei 11.645, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena. A lei é vista pela quase totalidade 
dos movimentos sociais indígena e negro como um marco, um avanço, 
uma conquista na luta desses povos pelo reconhecimento. Entretanto, 
para ser vivenciada, a referida lei coloca vários desafios institucionais e 
didáticos-pedagógicos. São alguns desses desafios que abordaremos na 
Mesa-redonda: Educação para as relações étnico-raciais do I Congresso 
Internacional de Estudos Sobre África e Brasil: entre margens e 
fronteiras.  
 
 
 

O INDÍGENA NO ENSINO DE HISTÓRIA: 
REPRESENTAÇÕES INDÍGENAS NOS LIVROS DIDÁTICOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL DE HISTÓRIA DA ESCOLA DE 
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APLICAÇÃO IVONITA A. GUERRA DA UPE CAMPUS 
GARANHUNS. 

 
Ricardo José Lima Bezerra (UPE/ AESGA/FDG) 

 
O presente estudo tem como objetivo principal descrever e 
compreender as representações sobre os indígenas brasileiros 
apresentadas nos livros didáticos adotados na disciplina de história para 
o Ensino Fundamental da Escola de Aplicação Profa. Ivonita Alves 
Guerra situada no Campus Garanhuns da Universidade de Pernambuco. 
Procuramos compreender qual o papel atribuído aos indígenas na 
história brasileira a partir das narrativas apresentadas pelos livros 
didáticos de história adotados e se este papel se concentra no estudo da 
formação e da história colonial brasileira ou se também perpassa outros 
períodos da história nacional. Preocupa-nos interpretar qual o discurso 
sobre o indígena vem sendo veiculado de forma oficial nos livros 
didáticos adotados pelo currículo vigente para o ensino de história na 
educação básica. A metodologia empregada consiste na interpretação 
textual e iconográfica da presença indígena brasileira e das suas 
contribuições para a história e cultura brasileira encontradas nas 
coleções de livros didáticos adotadas para a disciplina história no 
Ensino Fundamental da Escola de Aplicação Profa. Ivonita A. Guerra. 
O livro consiste ainda no principal recurso didático para o 
planejamento, a execução e a avaliação escolar, sendo portanto, 
fundamental na prática educativa dos professores da educação básica. 
Entender quais as representações a respeito dos indígenas brasileiros e 
suas quais suas contribuições para a formação da história e da cultura 
brasileira são veiculadas nesses livros didáticos nos permite 
compreender que tipo de história está sendo ensinada e como essa 
história discute a diversidade cultural brasileira. 
 
 
 

DIVINDADES QUE EMIGRAM, PERSONAGENS QUE SE 
MULTIPLICAM 

 
Silvania Núbia Chagas (UPE/UC/CAPES) 
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Na literatura, as divindades se tornam personagens. Personagens, 
muitas vezes, oriundas das narrativas bíblicas. Narrativas estas que 
transformaram pessoas em personagens, como é o caso de Nossa 
Senhora. A princípio, Maria de Nazaré, depois, Maria, mãe de Jesus. 
Hoje, Nossa Senhora, Senhora Nossa, a Virgem Maria. Os países 
colonizados pelos portugueses herdaram o catolicismo, religião que tem 
suas bases calcadas no Cristianismo, mas tornou a figura de Maria de 
Nazaré mais popular do que o próprio Cristo. Esta, atravessou os 
mares e se multiplicou em personagens diversas, todas elas com 
finalidade determinada pelas necessidades dos fiéis. A diáspora foi 
responsável pelas várias nomeclaturas que recebeu. No Brasil, Cabral 
trouxe em suas caravelas a Nossa Senhora da Boa Esperança, que se 
tornou Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora da Boa Viagem, 
Nossa Senhora dos Navegantes, todas elas com a incumbência de 
proteger estes últimos. Além disso, a diáspora dos povos africanos 
também foi responsável por tantas outras Nossas Senhoras, na 
esperança de presentificar as divindades daquele Continente em solo 
brasileiro. Povos oprimidos, que não podiam celebrar suas divindades, 
se valiam do catolicismo para criar as “irmandades” e traçarem um 
paralelismo entre estes e resolver a questão. Já nos países africanos de 
língua portuguesa, escritores como Mia Couto e Pepetela dão conta em 
suas narrativas do catolicismo imbricado com as religiões animistas, 
bem como com as igrejas pentecostais. Ao estudar as religiões, 
percebemos que os povos criam os seus “mitos” e os tornam alvo de 
adoração. As divindades emigram e se multiplicam em personagens 
para atender as necessidades dos povos. Nas literaturas de língua 
portuguesa, a semelhança entre as Nossas Senhoras, protetoras dos 
navegantes, nos remetem a outras divindades, pertencentes a outras 
religiões de cunho animista, veja-se por exemplo, a Kianda angolana, a 
Nzuzu moçambicana e a Iemanjá brasileira.  
 
 
 
DIÁSPORA NEGRA: UMA BREVE LEITURA DAS RELAÇÕES 
DE PODER QUE NORTEARAM E NORTEIAM A HISTÓRIA 

DO PRECONCEITO, DOS INDÍCIOS DE SUA FORMATAÇÃO 
ÀS SUAS CONSEQUÊNCIAS NO BRASIL 
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Valdir Eduardo Ferreira da Silva (UFRPE) 
 
Dentro da questão da diáspora africana e suas implicações no Brasil 
discutiremos a história do preconceito e da discriminação, buscando 
um modelo teórico que explique de forma mais concreta estes dois 
fenômenos existentes no Brasil. Para tal utilizaremos as teorias do 
conflito realista de Sherif (1966), desenvolvida depois da década de 
1970, e a da Personalidade Autoritária de Adorno da década de 1950. A 
Sociologia trata quase sempre o preconceito e a discriminação como 
fatos produzidos pelo etnocentrismo cultural, que, em algumas culturas, 
aparecem de forma mais arraigada do que em outras. Nossa perspectiva 
é refletir sobre a realidade produzida no Brasil durante o expansionismo 
europeu. Primeiro, o trabalho com a inferioridade e a não humanidade 
do Índio que resistiu e como forma de controle cederam-lhes a 
humanidade. Em sequência, buscaram no continente africano a 
alternativa de concretização dos interesses colonialistas. Espalhados por 
quase todo o país, os negros apresados na África, passaram a viver 
dentro de perspectivas de terror fora de seus territórios, sendo 
obrigados ao subjugo. Além do ostracismo da terra natal, também 
foram expropriados dos valores que os transformavam em grupos 
culturalmente identificados. Neste contexto, tratamos de expor o 
processo que deu forma ao racismo à brasileira. Para tanto, tomamos 
por base importantes períodos teóricos, buscando neles características 
que nos possibilitassem comparar o reflexo do comportamento de 
exclusão existente no Brasil. 
 
 
 

SABERES, PRÁTICAS E SABERES INDÍGENAS: DESAFIOS 
PARA A INTERMEDICALIDADE 

 
Vânia Fialho (UPE) 

 
A palestra a ser proferida tratará de apresentar um panorama sobre a 
questão da saúde indígena no Brasil como um campo de estudo e de 
intervenção acadêmica, no contexto pós constituição de 1988, quando 
o Estado reconhece a pluralidade da sociedade brasileira e estabelece 
princípios que garantem as suas especificidades étnicas e culturais. 
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A busca pela efetivação no campo da saúde é assumida pela reforma 
política e sanitária que garante o direito gratuito à saúde de qualidade, 
considerando povos e comunidades tradicionais que vivem afastados 
ou não dos grandes centros urbanos, tais como os povos indígenas. Foi 
aprovada, em 2002, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas como forma de garantir seu direito constitucional à saúde, 
atendendo as necessidades e contemplando a diversidade social, 
cultural, geográfica e política, e reconhecendo as práticas tradicionais de 
medicina. 
Alguns desafios emergem nesse contexto: os ajustes estruturais 
necessário para ampliação dos serviços e a efetivação de uma postural 
dialógica que se concretiza através da intermedicalidade. É através do 
reconhecimento das práticas e saberes tradicionais de cura dos povos 
indígenas que poderá ser garantida a intermedicalidade, compreendida 
como ‘zona de contato’ em que há a interação do modelo biomédico 
com outros saberes não médicos, neste caso o modelo etiológico destes 
grupos indígenas. 
A proposta para essa mesa é apresentar esse panorama a partir da 
discussão de dois componentes: o primeiro relacionado aos aspectos 
formais do subsistema de saúde indígena quanto aos desafios 
encontrados (a) na efetivação das ações correspondentes, (b) na 
formação de profissionais atentos ao tema e (c) na participação dos 
povos indígenas, seja na proposição, realização, avaliação; e o segundo, 
relacionado aos saberes indígenas, cosmologias e desdobramentos nas 
práticas de cura. 
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Resumos das comunicações 
 
 
 

AKÚLI E MAYULUAÍPU: A CONSTRUÇÃO DE UM RETRATO 
MULTIFACETADO DE MAKUNAIMA ATRAVÉS DE 

NARRATIVAS ORAIS 
 

Adineia Viriato de Oliveira (UFRR) 
 
O artigo tem como objetivo mostrar as diferentes versões do Mito 
indígena Makunaima relatado por dois índios chamados Akúli, da etnia 
arekuná, e Mayuluaípu da etnia taurepang. Ambos foram integrantes da 
expedição guiada pelo etnólogo Alemão Theodor Kock-Gumberg em 
expedição ao Monte Roraima em 1911. Ele utilizou de tecnologias 
bastante avançadas para a época como um fonógrafo para gravar as 
narrativas em português e arekuná dos citados índios. Seu trabalho 
internacionalmente reconhecido chamado VOM ROROIMA ZUM 
ORINOCO compõe-se de cinco volumes onde se encontram diário de 
viagem, questões culturais dos indígenas e também as narrativas dos 
índios. A obra é de grande relevância para o reconhecimento das 
narrativas orais de cosmogonias ameríndias que tornaram o herói 
cultural conhecido, sendo que mais tarde, essas versões seriam 
utilizadas por Mário de Andrade para a construção do seu herói sem 
nenhum caráter Macunaíma. As narrativas sobre Makunaima possuem 
versões diversificadas, porém para este trabalho a ênfase será dada 
apenas nessas versões coletadas pelo etnólogo, as quais serviram como 
base para a obra literária Macunaíma. Entre as muitas facetas do retrato 
de Macunaima, estão narrativas históricas que revelam o conhecimento 
dos indígenas sobre a localização geográfica e a evolução geológica do 
Monte Roraima, já que este é o espaço predominante nas narrativas 
sobre os atos desse personagem. 
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DUAS VISÕES DA MORTE EM DEATH AND THE KING’S 

HORSEMAN DE WOLE SOYINKA 
 
Adriano Moraes Migliavacca (UFRGS) 

 
A peça teatral Death and the King’s Horseman é considerada a obra mais 
célebre do dramaturgo e poeta nigeriano de origem iorubá Wole 
Soyinka, tendo sido encenada em diversos locais da África, do Reino 
Unido e dos Estados Unidos bem como fornecido o objeto de 
discussões de muitos estudos críticos. A peça baseia-se em eventos reais 
ocorridos na cidade iorubá de Oyó, na Nigéria, em 1946, quando um 
antigo costume iorubá, segundo o qual o chefe da cavalaria do rei 
deveria cometer suicídio ritual após a morte do soberano para 
acompanha-lo em sua viagem ao mundo dos ancestrais, entra em 
conflito com a ordem colonial inglesa, que impede o ato e causa sérias 
perturbações na ordem social nativa. Partindo desse conflito, a obra 
estudada põe em diálogo duas formas diferentes de se conceber e 
experimentar as relações entre morte e vida, noções sobre indivíduo e 
sociedade e normas e crenças presentes nas culturas iorubá e ocidental. 
Baseado em diversos estudos críticos, nas ideias do próprio autor e em 
reflexões e leituras sobre a cultura e a visão de mundo iorubá, este 
trabalho busca articular as concepções de morte e vida iorubá e 
ocidental e o modo como elas surgem e se entrechocam no enredo, nos 
variados recursos artísticos, no uso de mitos e símbolos e na forma 
como são representados os personagens da peça. 
 
 
 

FIGURAÇÃO DA MELANCOLIA EM CECÍLIA MEIRELES: 
UMA POÉTICA DA MORENIDADE 

 
Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) 

 
Esta comunicação tem por finalidade analisar a configuração poética da 
melancolia na obra de Cecília Meireles. Buscaremos mostrar como a 
melancolia figura um dos caminhos estéticos da autora a partir da 
leitura crítica de alguns poemas, como “A noite”, do livro Estudante 
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empírico. Freud (1985) define a melancolia como temperamento 
reverberado por uma perda de algo indefinível que se distanciou do 
sujeito no plano da idealização. Esse tom melancólico da poesia 
ceciliana desenvolve-se, geralmente, por meio de uma perspectiva 
intimista, que chamamos de poética da morenidade, por focalizar as 
coisas e o mundo em um estilo sombrio, revelando uma consciência 
desilusória frente ao desejo ausente e permanente do esse, que se 
encontra sempre no plano da idealização, o que observaremos, por 
exemplo, em Morena, Pena de Amor.  Assim, procuraremos investigar 
como a temática referente se manifesta na forma (tom, ritmo, 
paralelismo etc) e no conteúdo ( símbolos e metáforas) de poemas 
como “Uma vida cantada me rodeia”, de Solombra, cujo temperamento 
melancólico é sublimado por uma consciência metapoética. Tal ideia 
procura refletir simbolicamente a melancolia, transgredindo-a através da 
própria criação lírica, o do que poderíamos chamar de metasemiose, 
onde o tema resvala no processo intuitivo da própria arte. Partindo de 
tais discussões, a nossa leitura se respaldará nos pressupostos teóricos 
de Freud (1985), Kristeva (1989) e Stam (2008).  
 
 
 
“A CONFISSÃO DA LEOA”, DE MIA COUTO: ENTRE MITOS E 

RITOS 
 

Anderson de Souza Frasão (UFS) 
 
As literaturas africanas de língua portuguesa são marcadas por uma 
complexa rede de relações que vão desde os intertextos com a tradição 
oral até os contatos com as literaturas europeias, latino-americanas e 
africanas em outras línguas, como nos informa Ana Mafalda Leite 
(2012), em Oralidades & escritas pós-coloniais: estudos sobre literaturas 
africanas; buscam a identidade como forma de re-conhecimento do ser 
africano, que semelhantemente é marcado pelos contatos com outros 
povos e outras culturas. Trata-se, na verdade, de um universo híbrido 
que evidencia tensões e que alcança níveis históricos, culturais e sociais, 
todos eles potencializados no projeto estético-literário de seus 
escritores. Da generalização para o específico: o universo ficcional em 
Moçambique se faz, segundo Francisco Noa (2008, p. 44), pela 
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“conciliação ou a confrontação de múltiplas ordens e dimensões”, 
dentre elas “o tradicional e o moderno, o passado e o presente, o 
interdito e o permitido, o rural e o urbano, [...] a vida e a morte”. 
Representar esses confrontos, com vistas a transcender as relações 
binárias, parece uma marca distintiva na produção literária do escritor 
moçambicano Mia Couto, pois em grande parte de suas narrativas a 
tradição faz parte da vida cotidiana de seu povo, sendo elemento 
fundamental nas suas trajetórias. Assim sendo, discutir como as 
personagens do romance A confissão da leoa (2012), de sua autoria, se 
colocam entre a preservação e a transitoriedade de suas culturas, sob a 
referência dos modelos culturais estrangeiros e dos processos de 
modernização, é o objetivo deste trabalho, na perspectiva de perceber 
como os mitos e ritos, assim como o animismo e o evemerismo, 
características existentes em “sociedades primitivas”, povoam os limites 
da racionalidade “moderna”. 
 
 
 

POESIA, FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: LITERATURA E 
FORMAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO EM ÂNGELO 

MONTEIRO 
 

André Caldas Cervinskis (UFPE) 
 
O tema desse artigo é a obra de Ângelo Monteiro, analisado com olhar 
interdisciplinar entre a Educação, a Filosofia e a Literatura, com uma 
vista a uma educação lato sensu, integral, inspirada na Paideia grega. 
Acreditamos que a poesia desse autor, com versos metafísicos, 
religiosos e que transcendem o quotidiano, através de temas do dia a 
dia, posta-se em nossa modernidade como um verdadeiro palco de 
formação de caráter moral do ser humano, no sentido de formar o 
gosto estético comum. Uma leitura que se presta a uma ação educadora 
do bom senso literário, ajudando o apreciador da arte a descobrir, 
através da profundidade de seus versos metafísicos, metrificados ou 
livres, critérios para nortear a escolha de obras e autores que formem o 
caráter e o gosto do leitor. Analisando a obra de Ângelo Monteiro na 
perspectiva da Paideia grega, ou seja, da educação integral do ser, 
percebemos que toda leitura e interação com o mundo contribui para 
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formação do indivíduo e não somente a escola. Por fim, Ângelo 
Monteiro reflete sobre a preocupação metafísica comum a todas as 
épocas, mas especialmente instigadora nos dias atuais, em que o vazio 
toma conta dos leitores, em suas escolhas literárias, do próprio 
panorama dos escritores contemporâneos e da baixa qualidade estética 
de suas obras. 
 
 
 
O APAGAR DAS FORNALHAS: FOGO MORTO, ESTÉTICA DE 

30 E A DEGRADAÇÃO SOCIAL DO SER HUMANO 
 

Antonielle Menezes Souza (PPGL/UFS) 
Marcio Carvalho da Silva (PPGL/UFS) 

 
A presente pesquisa objetiva analisar a relevância literária da obra Fogo 
Morto, publicada em 1943, pelo escritor José Lins do Rego Cavalcanti 
(1901-1957), considerado a mais fecunda da carreira do autor. Observa-
se, no presente romance, um notável valor estético e documental para o 
regionalismo nordestino dos anos 30, este que vem detalhar com 
riqueza de detalhes a vida social e psicológica dos engenhos da Paraíba. 
A obra-prima do escritor conclui magistralmente para “o ciclo da cana-
de-açúcar”, apresentando de modo ímpar a crise instaurada no sistema 
açucareiro da época, serviço realizado unicamente pela mão de obra 
escrava, sendo esta, substituída pelos modernos maquinários da época. 
Tais situações compõem e figuram o livro Fogo Morto, onde é 
representado não somente o declínio socioeconômico de alguns 
senhores de engenho, dentre eles, o coronel Lula de Hollanda, mas 
também, a degradação bio-psico-social do ser humano, figurada com 
maestria no personagem José Amaro. Para efetuarmos a análise do 
romance utilizaremos as leituras de Antonio Cândido, Gilberto Freyre, 
Lafetá, dentre outros, como suportes teóricos para este estudo.  
 
 
 

LITERATURA DE CORDEL E INTERDISCIPLINARIDADE: 
RUMOS DA LITERATURA POPULAR 
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Arisvaldo da Silva Santos (UFT) 
 
A presente pesquisa sustenta-se principalmente em análises acerca do 
modo como o ensino de literatura popular/literatura de cordel é 
abordado nos documentos oficiais de ensino. O tipo de pesquisa 
realizada foi a bibliográfica e documental, através de uma metodologia 
qualitativa, onde em primeiro lugar estudamos a literatura popular e a 
sua relação com a oralidade, posteriormente pesquisamos o surgimento 
da literatura de cordel no Brasil, em um terceiro momento analisamos o 
que apontam os documentos oficiais que regulamentam o ensino de 
língua portuguesa e literatura. Fonalmente, analisamos algumas 
pesquisas que dialogam com a literatura de cordel e o ensino de 
disciplinas diversas, apontando assim, um caminho para a 
interdisciplinaridade. Embora distante dos currículos escolares de língua 
portuguesa, a literatura de cordel se faz presente em diálogos com 
outras áreas do conhecimento na educação. Não são desconhecidas as 
grandes quantidades de pesquisas realizadas na área educacional 
utilizando como base obras de poetas populares do cordel no ensino de 
matemática, física, história, pedagogia, geografia dentre outras. Isto 
mostra não somente a sua relevância para o ensino como também sua 
capacidade de dialogar interdisciplinarmente. A literatura de cordel tem 
utilizado temáticas diversas na atualidade abordando assuntos como 
gênero, homossexualidade, educação, política e outros, demostrando 
sua ampla capacidade de debates em vários estudos para além da 
literatura. 
 
 
 
TRILHOS, VEREDAS, AVENIDAS E MEMÓRIAS: O PERCURSO 

DE ATIVAÇÃO DA IDENTIDADE RESISTENTE NO 
ROMANCE O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?  DE FERNANDO 

GABEIRA 
 

Auricélio Ferreira de Souza (PPGLI/UEPB) 
 
Este trabalho propõe um exercício de leitura sobre a obra O que é isso, 
companheiro? de Fernando Gabeira, com o intuito de problematizar a 
questão dos mecanismos de representação utilizados pelo autor para 
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criar a identidade de resistência manifesta pelos indivíduos que, frente 
ao regime militar (1964-1985) compuseram os grupos da chamada luta 
armada. O esforço dá-se no sentido de mostrar em que medida a 
memória de si é acessada enquanto recurso capaz de, progressivamente, 
ativar tal identidade. Nesse percurso, discute-se, por conseguinte, a 
relação literatura e sociedade e o conjunto de implicações que a 
supervalorização da ideologia do autor traz para a sua escrita, 
repercutindo em uma compreensão peculiar da história, do homem ali 
subalternizado e do próprio espaço que suporta todos esses. 
 
 
 

SEMPRE DANDO TRELA ÀS LÍNGUAS AFRICANAS DO 
GRUPO BANTO: UM POUCO DA TRAJETÓRIA DA 

ETNOLINGUISTA BAIANA YÊDA PESSOA DE CASTRO 
 

César Costa Vitorino (UNEB) 
Hildete Santos Pita Costa (UNEB) 

 
A expressão “dar trela”, empregada em Portugal pelo menos desde o 
século XVI, é semanticamente muito próxima de “dar corda” ou “dar 
linha”, com diversos sentidos figurados ligados à ideia de conceder 
atenção. Pessoa de Castro (1962,1963,1967,1983, 2001, 2002, 2005, 
2014 e 2015), renomada pesquisadora etnolinguista, Doutora em 
Línguas Africanas pela Universidade Nacional do Zaire, desde a década 
de 1960 (século XX) vem dando especial destaque às línguas e culturas 
africanas. O objetivo do artigo é apresentar reflexões a respeito da 
diversidade da nossa formação linguística e reconstituição da história 
das línguas africanas a partir da cronologia dos estudos da pesquisadora. 
Pessoa de Castro (2001; 2005), apoiando-se nas pesquisas de Greenberg 
(1955), afirma que todas as línguas da África estão distribuídas em 
quatro grandes troncos linguísticos, a saber: Congo cordo faniano, 
Nilo-saariano, Afro-asiático e Coissã.  Na metodologia, à luz de uma 
perspectiva etnolinguística defendida por Redinha (1974;1975) e de 
Duranti (2003), além da interpretação das culturas de Geertz (2008), 
atentaremos para as relações entre língua, cultura e sociedade, 
focalizando questões do relacionamento entre língua e visão de mundo 
e entre estruturas linguísticas e estruturas sociais. Faremos análise 
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documental, abrangendo o período de 1962 a 2015, quando 
analisaremos alguns textos elaborados pela etnolinguista. As 
advertências da pesquisadora são importantes para aceitarmos que 
temos um português brasileiro temperado com azeite-de-dendê e que a 
proximidade entre o português arcaico e as línguas do grupo banto 
resultou no português que falamos hoje. 
 
 
 
O RASTRO/RESÍDUO DOS PERSONAGENS NEGROS E SEUS 

RITUAIS EM VIVA O POVO BRASILEIRO 
 

Claudeci da Silva Ribeiro (PPGLI/UEPB) 
 
A noção de rastro/resíduo é um conceito utilizado por Glissant e 
ressalta a importância de trazer em si a divagação do existente com seus 
retornos e aparentes reinícios através dos quais os povos e as 
comunidades que deram vida à ideia de História agitam suas incertezas. 
A confluência das culturas intrínsecas na personalidade dos negros 
africanos, na condição de escravos ou de negros libertos, são às vezes 
silenciadas ou representadas no romance Viva o povo brasileiro, de João 
Ubaldo Ribeiro, através da linguagem e da prática de rituais religiosos 
que estão presentes em personagens. Nos propomos a seguir os 
rastros/resíduos das personagens negras como Negro Feliciano, Negro 
Inocêncio, Negro Leléu, Budião, Dona Jesuína, os rituais feitos por 
Rufina e sua filha Rita Popó, Zé Popó, entre outros. Analisaremos 
também a noção de relação dos negros com os vários orixás que 
aparecem no romance. Abordarei também como a relação desses povos 
da diáspora com elementos da sua cultura podem representar princípios 
de uma identidade rizoma, ou seja, que se expande na extensão das 
relações uns com os outros. Além do que já foi exposto tentaremos 
ampliar e discutir as interpretações que os críticos fazem da presença de 
negros na literatura brasileira, como fatores que marcam as lutas e 
resistências de um povo e uma constante busca por um projeto de 
nação.  
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FICÇÃO EM TERRENO MINADO: A ÁFRICA DE NEI LOPES 
 

Cláudio do Carmo Gonçalves (UNEB/UESC) 
 
Nei Lopes assina uma obra, já vasta, situada entre a ficção, a música e 
ensaios que aprofundam uma complexa pesquisa da memória de raízes 
africanas no Brasil. Se esta mobilidade, acusada num trânsito instigante 
deixa à mostra uma certa afetividade aparentemente restrita à 
subjetividade do artista, podemos também matizar, de maneira não tão 
nítida, uma relação política, sobretudo quando transfigurada em 
resistência que perpassa a sua obra. Assim, este trabalho investirá na 
análise da relação entre memória e política, tendo como pano de fundo 
o texto literário de Nei Lopes, notadamente o romance “Rio negro, 
50”. Assentada sobretudo nos estudos sobre memória e identidade  em 
Candau (2014), Memória e identidade social em  Pollok (1992), bem 
como as noções de Memória e lugares em Nora (1997) e identidade 
Hall (2008), buscaremos investigar uma memória política atuando nas 
complexas relações que envolvem a memória e a identidade, e por 
conseguinte, como uma parcela da comunidade negra, de origem 
africana, estabeleceu uma resistência velada à dominação cultural 
ocidental de características acentuadamente colonizadora. Para além 
dos guetos e marginais estereotipados da cultura negra, especialmente 
situados no Rio de Janeiro da década de 1950, a obra ilumina uma certa 
intelectualidade que faz contraponto a este estereótipo ao dimensionar 
a construção de uma identidade que nasce da memória de 
ancestralidade comum e ao mesmo tempo é capital para resistência 
frente a grupos dominantes.  
 
 
 

DISCURSO LEXICAL E RESISTÊNCIA ÉTNICA 
 

Dayvison Bandeira de Moura (UA) – PY 
Edair Gonçalves (UTIC) – PY 

Irany Gomes (UA) – PY 
Renato da Silva (UNINTER) – PE 
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Este trabalho reflete uma busca pelas contribuições linguísticas, 
decorrentes do léxico de idiomas africanos e indígenas que compõem o 
idioma nacional brasileiro – Língua Portuguesa. Embasaremos esse 
estudo a partir da Sociolinguística. Nessa linha, aliaremos nossas 
considerações, nos resultados dos estudos apresentados por BAGNO 
(2004), no livro Português ou Brasileiro; A língua e a identidade cultural de um 
povo e Língua e cidadania: repercussões para o ensino de ANTUNES (2009, p. 
19 – 33). Esses estudos nortearam o uso do conceito de Discurso, 
correspondente à Análise Crítica do Discurso de Van Dijk (2008) 
quando trata do Racismo e da Negação dele, propostas no livro Discurso 
e Poder (p. 133 – 195). 
 
 
 
O FEMININO NAS NARRATIVAS DE JOSÉ GERALDO VIEIRA 

 
Daniele do Vale Silva (UFPE) 

 
A primeira metade do século XX, marcada por diversas transformações 
sociais, resultantes da expansão econômica e do intenso processo de 
modernização do Brasil, configura-se como o contexto figurado nos 
romances O Albatroz (1952), A Mulher que Fugiu de Sodoma (1931) e A 
Ladeira da Memória (1950), do escritor José Geraldo Vieira. Na fábula 
desses romances, a participação feminina é intensa e complexa, em 
articulação a isso, registram-se, nos romances, questões relacionadas a 
mulheres que se apresentam tabus para sociedade da época: direitos 
civis, liberdade sexual e a ascensão social. A construção das 
personagens femininas é digna, assim, de um apurado estudo, pois 
atinge um grande grau de complexidade na reinvenção de caracteres 
femininos na conjuntura indicada.  Apesar disso, pouco se estudam as 
questões referentes ao feminino em Vieira. Partindo desse quadro, 
destaca-se, à luz dos instrumentais ofertados pela Filologia, a exposição 
da figura da mulher nos romances citados acima, articulando ao estudo 
do papel social da mulher no Brasil à altura de produção e difusão 
inicial dos romances. Para o desenvolvimento deste propósito 
apresentam-se como aportes crítico-teóricos: Auerbach (1976), Garcia 
(2003), Martins (2011), Priore (2005) e Pinsky & Pedro (2012). No 
modo de representação ficcional das personagens femininas, é possível 
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analisar um estatuto de conduta e de moral muito mais elevadas que as 
dos homens, que são representados como perdidos na fraqueza de 
caráter e nos vícios. Isso apresenta uma valorização do papel da mulher 
na sociedade e também reforça a tensão no comportamento da época. 
 
 
 
OS RECURSOS RETÓRICOS E ESTILÍSTICOS NA POESIA DE 

RAUL BOPP (BRASIL) E DE GULAMO KHAN (MOÇAMBIQUE) 
 

Deividy Ferreira dos Santos (UPE) 
Jairo Nogueira Luna (UPE) 

 
Raul Bopp, mais conhecido pelo poema Cobra Norato, e neste trabalho 
nos utilizaremos do livro Cobra Norato e Outros Poemas (1973) - tem 
também vários poemas que tratam de uma imagem do negro na cultura 
brasileira. A metáfora, a hipérbole, a metonímia e a prosopopéia são 
figuras recorrentes na poesia de Bopp. Por sua vez, Gulamo Khan, em 
Moçambicanto (1989) também enriqueceu seus versos com um 
vocabulário rico de figuras e de efeitos linguísticos que dão ao seu verso 
uma sonoridade e uma imagética comparável a de Bopp. Neste breve 
trabalho, buscamos fazer comparações entre poemas dos dois autores 
com vistas a demonstrar as proximidades retóricas e estilísticas entre os 
dois poetas na narração de cenas e na descrição de cenários em seus 
poemas. Neste sentido, para efeitos de análises estilísticas e retóricas 
utilizamos os trabalhos de Fiorin (2013); Perelman (2005); Martins 
(1989); Pignatari (1988). As semelhanças retóricas e estilísticas em 
ambos os poetas estão ligadas ao processo de construção de imagens 
poéticas fundadas na percepção de cenas e de cenários de aspectos 
culturais do Brasil no início do século XX, no caso de Raul Bopp, e sua 
lenta modernização em conflito com a tradição aristocrática e em 
Gulamo Khan, na busca de uma identidade nacional que se baseie na 
relação entre língua portuguesa e tradição tribal. Objetivamos neste 
trabalho de literatura comparada aprofundar a compreensão acerca dos 
processos de criação poética em dois poetas que embora separados no 
tempo e no espaço, mas ligados por um desejo de modernidade 
consubstanciada na criação poética.  
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DISCURSOS E SABERES SOBRE A LEI 10.639\03 NO 
TOCANTE A PRÁTICA DE ENSINO DOS PROFESSORES NA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA ESTRELA EM 
GARANHUNS\PE\BRASIL: APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS 
 

Denize Tomaz de Aquino (UPE) 
 
Pensar educação na escola de uma comunidade quilombola e nela a 
prática de ensino na contemporaneidade significa pensar, sobretudo, o 
que estabelece a Lei Federal 10.639/03, ao se apresentar como uma 
alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 
de 1996, estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Culturas 
Afro-Brasileira e Africana no currículo da educação básica pública e 
particular, orienta novas práticas e atitudes pedagógicas no processo de 
educação nacional. Tomamos como objeto de estudo a comunidade 
quilombola Estrela, localizada no município de Garanhuns, Nordeste 
do Brasil, cujo objetivo é compreender as aproximações e os 
distanciamentos da prática de ensino desses professores diante dos 
desafios a serem superados no que estabelece a Lei Federal 10.639\03 
que já completou dez anos. Para execução do trabalho, buscou-se o 
método dialético e se fizeram necessárias idas e vindas ao espaço dessa 
comunidade. O estudo de campo através da observação participativa 
aponta a complexidade dessa prática de ensino bem como os saberes 
desses professores que estão em constantes desafios, frente ao 
despreparo de sua formação, para inovar pedagogicamente suas práticas 
que não se expressam simplesmente na aplicação da referida Lei contra 
discursos hegemônicos que ao longo dos anos trabalharam no processo 
de dominação contingente e silenciamento dos grupos étnicos 
racialmente minoritarizados, mas também com o compromisso com 
uma educação antirracista e de mudanças.  
 
 
 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA: UMA PROPOSTA 
DE TRABALHO COM POEMAS DE CONCEIÇÃO EVARISTO 
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Diego Paulo da Silva (IFAL) 

Calene Manuela dos Santos (IFAL) 
David Ricardo dos Santos Silva (IFAL) 

Cleusa Salvina Ramos Maurício Barbosa (IFAL) 
 
Este artigo tem como proposta discutir como o ensino de Língua 
Portuguesa pode contribuir para uma reflexão acerca da importância do 
negro na constituição da identidade do brasileiro, por meio de uma 
análise comparativo-discursiva dos poemas "Vozes-Mulheres" e "Do 
Velho ao Jovem", da escritora mineira Conceição Evaristo. Para tanto, 
levamos em consideração o que está previsto em alguns documentos 
oficiais como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira, a Lei nº 10.639, bem como os estudos teóricos de Santana et 
al (2013), Rodrigues & Abromowicz (2013), dentre outros. Nessa 
perspectiva, procuramos, por meio desta análise, problematizar as 
relações étnico-raciais que ocorrem na escola e eliminar as 
manifestações do preconceito e da discriminação que se instauram em 
uma visão distorcida com relação à pessoa “diferente”, em particular, 
àquelas que são identificadas e/ou apontadas por sua raça e/ou etnia. 
Assim, essa pesquisa reflete o ensino de língua elencando e sugerindo 
discussões que possam contribuir para (re) pensar a identidade negra e 
sua importância diante das mais variadas áreas da nossa sociedade. 
 
 
 

UM OLHAR NA PERSPECTIVA DO SAGRADO EM “A 
DOLOROSA RAIZ DO MICONDÓ” DE CONCEIÇÃO LIMA 

 
Dione Ribeiro Costa (UEPB/PPGLI) 

 
O presente trabalho trata da importância que a crença em divindades 
espirituais exerce na cultura africana, como fonte de fé, força e 
resistência para enfrentar os problemas reais na comunidade. Nesse 
caso, abordaremos questões que têm relação com a importância da 
religião, que pode se apresentar através da fé ou da crença em um Deus, 
que se transforma em um ponto de equilíbrio, entre as coisas terrenas e 
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o céu. Sendo assim, o propósito maior deste trabalho é investigar e 
destacar como se dá a presença do sagrado na literatura africana de 
língua portuguesa, especificamente, em relação a poesia de Conceição 
Lima, no que diz respeito, principalmente, ao livro A dolorosa raiz do 
micondó; em que a autora, dá prosseguimento a um discurso poético 
reivindicatório, crítico e questionador. Mulher, negra e militante, além 
de exercer as funções de: escritora, poeta e jornalista. Nascida em 
Santana, ilha de São Tomé e Príncipe; país onde viveu a infância e 
adolescência, também – vivenciou todo um contexto de opressão e 
silenciamento do povo. Com isso, observaremos como se constitui o 
sagrado no discurso poético do eu lírico, o qual faz transparecer em 
suas palavras, a fé e a esperança, assegurados pela memória e o valor 
identitário que os antepassados exercem. Para isso, levaremos em conta, 
como principal respaldo teórico, os estudos de Eliade (1992), Glissant 
(2005), Hall (2003) e Le Gof (1990). 
 
 
 

ENSINO DE LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Douglas Pereira Leite (UPE) 

 
Em janeiro de 2003, foi sancionada a lei 10639/03 que altera as 
diretrizes e bases, institucionalizando a obrigatoriedade do Ensino da 
História e da Cultura da África no currículo escolar do Ensino 
Fundamental e Médio das Escolas Públicas e Privadas do Brasil. Com 
essa obrigatoriedade, o presente trabalho mediará um debate entre as 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, evidenciando a importância 
da quebra de preconceitos e paradigmas através de uma discussão e de 
propostas de atividades que elucidem caminhos importantes que as 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa podem traçar na escola de 
Nível Básico. O presente resumo tem por objetivo elucidar a 
importância que o texto literário pode ter nas salas de aula da educação 
básica fundamental dos educandários brasileiros, levando uma proposta 
de leitura literária através dos poemas e contos africanos de língua 
portuguesa. A proposta conduzirá os poemas e contos africanos de 
língua portuguesa através de atividades que possam seguir um método, 
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haja vista, que com o método estipulado, há uma possibilidade muito 
grande de atingirmos o objetivo desejado com as literaturas africanas de 
língua portuguesa no ensino fundamental, inicialmente na escola 
Estelita Timóteo no município de Toritama – PE e posteriormente 
ampliando o projeto para as demais escolas possíveis no trajeto 
estipulado. 
 
 
 

AFRICANISMOS LEXICAIS NA LÍNGUA PORTUGUESA 
FALADA EM PERNAMBUCO 

 
Edmilson José de Sá (CESA) 

 
Este trabalho tem o intuito de apresentar um recorte das ocorrências 
lexicais registradas no Atlas Linguístico do Pernambuco. O referido atlas 
contempla diversos aspectos do português falado no estado 
relacionados à fonética, ao léxico e à morfossintaxe, identificados a 
partir de uma pesquisa realizada em 20 municípios distribuídos entre 
Afrânio e Recife e entre São José do Egito e Tacaratu. No caso do 
léxico, foram construídas 47 cartas linguísticas, que registraram as 
variantes inseridos no mapa de Pernambuco, a fim de que se 
compreenda diatópica e diastraticamente o que prevalece numa 
localidade em detrimento de outra. Do corpus coletado, foram 
identificados itens pertencentes a diversos campos semânticos 
originários das línguas latina, africana e indígena. Contudo, para o 
momento, será feito um panorama descritivo das respostas relacionadas 
à origem africana, a exemplo de cambumba, cassaco, mondrongo e sabugo. A 
partir de uma literatura especializada em etimologia e léxico 
(FERREIRA, 1986; NAVARRO, 2004; LUCENA, 2010; LOPES, 
2012), será feita uma abordagem pautada na lexicografia, acrescentando 
não apenas um posicionamento linguístico, mas também enciclopédico, 
com respaldo teórico de autores que já tenham citado o item lexical em 
outras referências. Assim, será possível, para efeito conclusivo, 
compreender um pouco do vocabulário do pernambucano e tecer 
comparações com outros falares nordestinos, de modo a ratificar a 
riqueza cultural do português falado no Brasil e valorizar a cultura 
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africana como parte integrante da construção da identidade da 
população do país. 
 
 
 
MAPEAMENTO SOCIOLINGUÍSTICO DE COMUNIDADES DE 

REMANESCENTES DE QUILOMBOS DE ABAETETUBA 
 

Edson de Freitas Gomes (UNIFESSPA) 
 
De forma geral, pretendemos com a execução do presente projeto de 
pesquisa mapear o português falado pelas comunidades de 
remanescentes de quilombos de Abaetetuba, considerando as marcas 
sociolinguísticas presentes nessas variedades. Bagno (apud LOPES, 
2013), mostra que a população negra era majoritária no Brasil no 
período colonial. Salles (2005), relata a dificuldade do emprego da mão 
de negra na Amazônia.  Vianna Filho; Mattoso (apud FIORIN; 
PETTER, 2013), mostram os ciclos de escravos vindos para o Brasil 
desde o século XVI. Salles (2005), mostra que o emprego da mão de 
obra escrava na Amazônia se deu na lavoura canavieira. Castro (2003), 
diz que nas fugas os escravos seguiam a rota dos igarapés. Pinto (2004), 
acrescenta que no itinerário das fugas de negros escravos, a região do 
Baixo Tocantins despertava certa sedução, pois, ventilavam-se algumas 
movimentações contra o regime de então. Faremos os primeiros 
contatos com as comunidades objeto do estudo, no segundo semestre 
de 2015, continuando em 2016, a fim de conhecermos in loco a realidade 
das comunidades que nos propomos investigar e acertarmos os detalhes 
para a realização das entrevistas. Em seguida, ainda em 2016, 
realizaremos as entrevistas com os informantes das comunidades 
pesquisadas. Inicialmente pretendemos entrevistar 18 moradores por 
localidade, o que dará um total de 198 informantes. Após a realização 
da pesquisa de campo, passaremos para a etapa de tratamento dos 
dados coletados. Em seguida, aplicaremos todas as etapas previstas para 
o tratamento quantitativo com o programa GOLDVAR. Finalmente 
faremos a etapa de descrição e análise dos dados. 
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AS ESTEREOTIPIAS DE GÊNERO EM O QUINZE: O 
CASAMENTO E A MATERNIDADE COMO MODELOS DE 

FELICIDADE PARA O SEXO FEMININO 
 

Edvânia Martins Lopes (UERN) 
 
Nos discursos literários e sociais, materializam-se formas de valorações 
de gênero, difunde-se estereótipos que enaltecem a imagem da mulher 
que representa submissão a códigos pré- determinados e repudiam às 
associadas a posturas contrárias a esses modelos. Na literatura canônica, 
a mulher é sempre representada como um ser naturalmente propenso 
ao casamento e à maternidade, aquelas que se desviassem desse destino 
seriam sentenciadas a pagarem o preço por se desviarem da norma. 
Dessa forma, tem-se um desfecho negativo às mulheres que se 
insubordinam aos modelos de felicidade que lhes eram impostos. A 
partir dessa constatação, propomos nessa pesquisa descritivo-
interpretativa discutir as estereotipias de gênero de algumas 
personagens femininas apresentadas no romance O Quinze, da escritora 
Rachel de Queiroz com vistas a identificarmos se elas foram pensadas 
como seres afeitos ao casamento e à maternidade, se assimilaram os 
ensinamentos patriarcais de naturalização de suas funções restritivas ao 
enclausuramento doméstico. Para refletirmos sobre as representações 
de gênero desse romance e sobre  as estereotipias cristalizadas na 
literatura  e nos discursos sociais, utilizaremos como teorias basilares 
COELHO (1989), ROCHA-COUTINHO (1994), XAVIER (1988), 
LOURO (2007), BOURDIEU (2007) e ZOLIN (2009). No decorrer 
das observações, pode-se perceber que as mulheres estão padronizadas 
pelos moldes do patriarcado, tendo suas imagens associadas a perfis de 
incapacidade de estarem por si, à exceção de Conceição, que desistira 
de encontrar alguém com quem valesse à pena casar, as mulheres 
ficcionais desse romance assimilaram o discurso do casamento como 
destino nato, dessa forma, o casamento é almejado ou valorizado pelo 
sexo feminino. 
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MEMÓRIA, FICÇÃO E REESCRITA DA HISTÓRIA: UMA 
LEITURA DE “A CALUNGA E O MARACATU”, DE INALDETE 

PINHEIRO DE ANDRADE 
 

Eidson Miguel da Silva Marcos (UFRN) 
Amarino Oliveira de Queiroz (UFRN) 

 
A empresa colonial implantada na América a partir do século XV 
deixou profundas marcas na conformação sócio-histórica e cultural do 
continente. Por terem experimentado um violento e contínuo processo 
de apagamento dentro dessa conjuntura, alteridades indígenas e afro-
descendentes se viram obrigadas a lançar mão de diferentes estratégias 
de resistência que lhes garantissem a própria sobrevivência física e 
salvaguardassem suas identidades culturais. Também no Nordeste 
brasileiro, a reescrita de parte dessa história pode ser avaliada por meio 
do testemunho oral e escrito que alimenta o exercício ficcional de 
autores como Inaldete Pinheiro de Andrade, escritora afro-descendente 
nascida no Rio Grande do Norte e radicada em Pernambuco, onde 
desenvolveu seu trabalho literário, além de uma reconhecida atividade 
de divulgação da história e da cultura afro-brasileira, de valorização da 
infância e da juventude e de defesa da mulher e do meio ambiente. 
Atentos a essa perspectiva, empreenderemos uma breve leitura do 
conto “A Calunga e o Maracatu”, no qual a autora em questão exercita 
a reconstrução da história das populações escravizadas e de seus 
descendentes, entabulando um diálogo entre a memória individual e a 
coletiva. Em seu deslocamento no tempo e no espaço pelo sertão 
nordestino até o litoral, a voz narrativa corporifica outros testemunhos, 
reverberando em seu recorte individual ecos de uma história anterior, 
coletiva e silenciada. 
 
 
 
DOS INDÍGENAS, OS ARTEFATOS: A HISTÓRIA DOS POVOS 

INDÍGENAS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ, PA 
 

Eliane Miranda Costa (UFPA) 
 



Núcleo de Estudos sobre África e Brasil 
 

I CONEAB │ 55 

O texto apresenta fragmentos da história dos povos indígenas do 
arquipélago do Marajó, com destaque para a nação dos indígenas 
Mapuás. Estes indígenas habitaram por volta do século XVI em uma 
região do município de Breves, hoje conhecida como rio Mapuá. Os 
povos indígenas deste arquipélago, de acordo com pesquisadores como 
Pacheco (2010) e Denise Schaan (2009), eram povos numerosos e 
pertenciam a várias nações, denominados pelos colonizadores de 
“Nheengaíbas”. Essas nações foram gradativamente dizimadas da 
região, sendo sua causa um desafio para a pesquisa científica, em 
especial, para a arqueologia. No rio Mapuá, atualmente, encontram-se 
vestígios arqueológicos, principalmente no sítio de cemitério indígena 
na comunidade Vila Amélia. Neste local, em 1659, ocorreu a 
negociação entre o Padre Antônio Vieira e o cacique Piyé Mapuá, 
representante da federação de sete cacicados das nações indígenas do 
arquipélago de Marajó, onde firmaram um tratado que liberou o tráfego 
livre de canoas dos colonizadores pelo estreito de Breves e do 
arquipélago em geral. A discussão por ora proposta apoia-se na 
incursão bibliográfica, na análise da cultura material e de narrativas de 
moradores do rio Mapuá. Com este exercício foi possível concluir, que 
além dos vestígios, os povos indígenas do rio Mapuá, estão presentes 
nas práticas, saberes, conhecimentos tradicionais que a maioria dos 
moradores de hoje do Mapuá possuem e se traduzem nas diferentes 
formas de se relacionarem entre si e até mesmo com a cultura material. 
 
 
 
PROLIND: UMA REALIDADE NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES INDÍGENAS 
 

Emiliano Torquato Júnior (UFAL) 
 
Este trabalho versa sobre o PROLIND (Programa de Apoio à 
Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas) realizado 
pela UNEAL (Universidade Federal de Alagoas) em convênio com o 
Ministério da Educação – MEC (Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade – SECADI) por meio do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que resultou na exitosa 
formação, no dia 25 de setembro de 2015, de 80 índios professores de 
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12 etnias diferentes. Esta é a primeira turma de índios com nível 
superior do Brasil. Essa experiência representa um marco rumo à 
desconstrução da falta de Políticas Públicas que incentivem a 
capacitação educacional indígena. Os índios foram graduados nos 
cursos de licenciatura em Pedagogia (20), Letras (20), História (20) e 
Ciências Biológicas (20). A formação de professores indígenas no 
contexto histórico brasileiro ainda tem muito a avançar, mas, com 
certeza, o PROLIND constitui um grande passo nesse sentido, 
obedecendo ao que dispõe a Constituição Brasileira de 1988, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e o Plano 
Nacional de Educação (PNE 2001-2010), no que tange à oferta de uma 
Educação de qualidade e inclusiva, permitindo, assim, à comunidade 
indígena o acesso ao ensino superior. Este texto tem como um de seus 
objetivos fazer uma reflexão antropológica acerca da formação de 
professores indígenas e se prontifica, pois, a apontar novos horizontes 
para a educação indígena. 
 
 
 

PÓSTUMA CONTEMPORANEIDADE 
 

Erick Camilo S. Gouveia (UFS) 
 
Muitas obras atravessam os tempos com a capacidade de se renovarem, 
mantendo um aspecto sempre atual, tanto no que diz respeito à forma 
arrojada, sempre à frente de sua época, bem como em referência aos 
temas abordados, de aspectos atemporais devido a certo caráter 
universal. É inconteste que a obra machadiana se enquadra nestes 
quesitos. No entanto, a simples aceitação de que sua escrita, ainda em 
nossos dias, mantenha o vigor desta contemporaneidade, desdobrando-
se para a possibilidade de novas abordagens e enfoques, parece-nos um 
estreitamento àquilo que, como resultado de uma reflexão grave, é a 
real força de uma prosa que liga épocas tão distantes e, mesmo assim, 
não se desvincula de seu momento histórico. Assim, o presente 
trabalho visa problematizar a condição de “contemporâneo”, nas 
Memórias póstumas de Brás Cubas (1891), de Machado de Assis, como um 
“dispositivo” (AGAMBEN, 2009) que permite a convergência de 
épocas e o distanciamento analítico necessário para apreendê-las. Desta 
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feita, dispomos das reflexões de Giorgio Agamben (2009) para nortear 
nossas análises, além de autores que abordam a obra machadiana por 
outros vieses, tais como Roberto Schwarz e John Gledson. 
 
 
 

JUVENTUDES RURAIS E SEUS PROJETOS DE VIDA: AS 
VIVÊNCIAS DOS JOVENS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE 

ALTO DO TAMANDUÁ/AL 
 

Erick da Silva Menezes (IFAL) 
Francisco Carlos de Lucena (IFAL) 

 
A pesquisa foi realizada na comunidade quilombola Alta do Tamanduá, 
no Poço das Trincheiras/AL. O município localiza-se no sertão, 
distante 216 km de Maceió, capital do estado. A pesquisa tem como 
objetivo geral explicar como são construídos os projetos individuais de 
vida dos jovens quilombolas do Alto do Tamanduá. Utilizamos 
entrevistas não estruturadas e etnografia. Foram realizadas quinze (15) 
entrevistas. No geral, os jovens projetam as suas vidas para fora da 
comunidade, uma vez que as possibilidades de realização dos projetos 
de vida são restritas. Os jovens colocam a educação como uma possível 
possibilidade de ascensão social e profissional. A terra é vista como um 
fator determinante para os jovens projetarem suas vidas no campo. No 
entanto, esse fator é bastante restrito no quilombo, visto que a maioria 
das famílias não tem a posse da terra. A zona rural é valorizada como 
um espaço “tranqüilo” e “sossegado”, onde os jovens têm contato com 
a natureza. Também destacaram as relações sociais com a família e com 
os amigos como fatores positivos do quilombo. Com relação à 
infraestrutura, enfatizaram dificuldades, tais como a falta de emprego e 
ausência do lazer e assistência à saúde. A cidade é vista como o lugar 
dos empregos e oportunidades, mas também da violência e da 
“agitação”. Portanto, os jovens percebem o mundo rural como lugar 
bom para morar e precário em relação às possibilidades de realização 
dos seus projetos de vida. 
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CIUMENTO DE CARTEIRINHA: UMA AVENTURA 
INTERTEXTUAL 

 
Everaldo Bezerra de Albuquerque (PPGLL/UFAL) 

 
Este trabalho tem o propósito de elaborar uma análise da obra Ciumento 
de carteirinha: uma aventura com Dom Casmurro, romance infantojuvenil de 
Moacyr Scliar, tomando como foco principal a formação do leitor 
literário e a intertextualidade, que se apresenta, entre outras formas, 
com a leitura de um romance machadiano feita por seu narrador-
personagem, Queco, estudante que entra em contato com o universo 
ficcional machadiano, ao ler Dom Casmurro. Observado em seu 
intertexto, o enredo traz este jovem protagonista, um leitor em 
formação que, quando se depara com um livro, instigado junto com 
outros colegas de escola à leitura, identifica-se tanto com Bentinho a 
ponto de desconfiar que sua namorada, Júlia, o traiu. O presente artigo 
pauta-se em uma pesquisa exploratória e bibliográfica em livros que 
tratam do percurso literário de Scliar voltado para o público 
infantojuvenil, e do romance Dom Casmurro, de Machado; e em textos 
da fortuna crítica acerca desses dois escritores. Utiliza-se como aporte 
teórico a Estética da Recepção, principalmente os estudos sobre 
horizonte de expectativas e efeito estético; e as noções de 
intertextualidade e de experiência. À medida que o protagonista Queco 
experiencia a leitura da obra literária, participa deste jogo fictício, num 
enredo que permite refletir sobre a ficcionalização e formação do leitor, 
presente nesta narrativa de Scliar, em especial, sobre sua recepção da 
obra e sobre a aventura proporcionada pela leitura.  
 
 
 

NARRATIVA EM HONWANA E VIEIRA: PROBLEMAS DA 
FORMAÇÃO 

 
Fábio Salem Daie (USP) 

 
O conceito de formação tem centralidade no pensamento social brasileiro 
do século XX, presente nas obras de Gilberto Freyre, Raymundo 
Faoro, Caio Prado Júnior, entre outros. Pelas mãos de Antonio 
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Candido, em A Formação da Literatura Brasileira (1959), o conceito parece 
ter sido apropriado por críticos literários brasileiros e hispano-
americanos.  
Nos estudos das letras em África não foi diferente (CHAVES, 1999; 
OLIVEIRA, 1987), o que convida à reflexão sobre a fecundidade e as 
adequações da formação. É pensando nisso que desejamos desenvolver 
um olhar voltado à narrativa em África portuguesa, principalmente no 
que diz respeito à prosa. Por meio da análise de aspectos centrais de 
clássicos como Luuanda (1963), do angolano Luandino Vieira, e Nós 
Matamos o Cão-Tinhoso (1964), do moçambicano Luis Bernardo 
Honwana, nosso objetivo é problematizar questões que envolvem a 
forma do conto; a maneira como esta ilumina problemas do gênero 
romanesco; e o diálogo entre forma literária e contexto social.  
Partimos do pressuposto de que “forma é conteúdo sedimentado” 
(LUKÁCS, 2009) para perguntar: em que medida o romance – gênero 
moderno – pode adequar-se às realidades da África portuguesa colonial 
e pós-colonial? O que a brevidade e as especificidades do conto 
revelam da trajetória dessa modernidade em África? Em La Novela en 
America Latina: Panoramas 1920-1980 (1982), Rama já sugerira que, no 
contexto do subdesenvolvimento, o romance não seria o gênero 
artístico por excelência.  
Algo dessas reflexões – iniciadas em outras margens e que (segundo 
acreditamos) atravessam fronteiras – gostaríamos de levar às literaturas 
de língua portuguesa em África. 
 
 
 

ENTRE A LINGUAGEM POÉTICA E A IDENTIDADE 
CULTURAL IMAGÉTICA: O DISCURSO DE MÁRIO DE 
ANDRADE SOBRE A AMAZÔNIA DOS MAKUNAIMA 

 
Fábio Soares dos Santos (UFRR) 

 
Este trabalho pretende analisar as vinculações culturais divisadas na 
obra modernista “Macunaíma: herói sem nenhum caráter”, escrita por Mário 
de Andrade, bem como  averiguar os desvãos semânticos entre a 
linguagem poética e a identidade cultural imagética pelo viés do 
discurso intercultural delineado nos interstícios histórico-temporais dos 
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povos pemon -   índios habitantes do extremo norte da América do Sul, 
na fronteira tríplice entre Brasil, Guiana e Venezuela, e do homem do 
século XX, postulando modular um sistema comparativo que trace uma 
interface comunicativa coerente com as imbricações discursivas das 
narrativas arroladas tanto na cultura primitiva quanto no compêndio 
enigmático do Modernismo brasileiro. Essa averiguação terá como 
referendo teórico os postulados sociológicos de Bhabha (1998), 
Bauman (2005) e Hall (2006), da crítica literária de Cândido (2006) e 
Bosi (1992), buscando contextualizar a formação identitária no 
imaginário social da modernidade através da reconstrução da identidade 
dos povos autóctones pan-amazônicos. O alcance dessa investigação 
coloca o discurso marioandriano no epicentro das discursões atuais, 
além de inseri-lo dentro de um cânone artístico-literário capaz sugerir 
novas tomadas de rumo para a sociedade denominada pós-moderna. 
 
 
 

PHATYMA: ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE 
 

Flávio Passos Santana (UFS) 
Anderson de Souza Frasão (UFS) 

Jeferson Rodrigues dos Santos (UFS)  
 
O curta-metragem Phatyma, de Luiz Chaves e Paulina Chiziane, retrata 
a vida de uma menina moçambicana - cujo nome intitula a obra - diante 
do conflito cultural em que vive, tendo em vista a extinção/adaptação 
de alguns costumes tradicionais em detrimento dos processos de 
modificação e também pelo “genocídio cultural” provocado pela 
colonização. Contudo, essa “modernização” não tem sido bem vista 
pelos mais velhos, pois a tradição ainda faz parte do cotidiano daquelas 
pessoas, sobretudo as rurais. Diante desse complexo cenário, 
propomos, neste trabalho, analisar o percurso gerativo de sentido, 
tendo como ponto de partida a Semiótica greimasiana, segundo a qual 
vislumbraremos os três níveis que compõem esse deslocamento, 
utilizando como norte os termos: tradição e modernidade. Para tanto, 
como arcabouço teórico utilizaremos os estudos da Semiótica 
greimasiana de Greimas & Courtés (2013), Fontanille (2012), Barros 
(2012) e Fiorin (1992; 2008), da modernidade, Giddens (1991) e da 
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tradição, Hobsbawm (2012) e Junod (2009). Assim, acreditamos que 
possamos observar e propagar o quanto os discursos veiculados 
expressam a imagem e a cultura de um povo. 
 
 

REMANESCENTES QUILOMBOLAS EM PESQUEIRA (PE): 
REGISTRO DA MEMÓRIA LINGUÍSTICA 

 
Fernanda Maciel Ziober (UFPE/ CAPES) 

Paula Mendes Costa (UFPE/ Facepe) 
Stella Telles (UFPE/ CNPq) 

 
Apesar de haver bastantes relatos históricos sobre a existência de 
comunidades falantes de variedades distantes do português e sobre 
comunidades, como as quilombolas e as indígenas, falantes nativas de 
outras línguas, sabe-se que, quanto às primeiras, poucas sobreviveram 
ao processo de urbanização e consequente deslocamento para a língua 
portuguesa. Nesse contexto, refere-se a existência de um pequeno 
grupo de indivíduos na cidade de Pesqueira, a 215km de Recife, que 
apresenta conhecimento de resquícios de uma língua de contato, 
tornando-se necessário e urgente o registro e a descrição destes dados. 
O exame inicial dos dados disponíveis (fornecidos por CARVALHO, 
2010) sinaliza uma possível relação dos dados com o Kimbundu (ASSIS 
Jr, 1967; CORDEIRO da MATTA, 1893). Assim, o presente trabalho 
objetiva analisar as semelhanças observadas, expandido-se também para 
estruturas morfossintáticas, a fim de verificar possíveis relações 
linguísticas e sociais entre a memória dos remanescentes de Pesqueira e 
outras línguas pertencentes à família Banto e uma possível interferência 
do português. O estudo apresenta, então, um caráter linguístico e sócio-
histórico, por considerar as fontes históricas sobre possíveis grupos 
étnicos quilombolas existentes na região de origem desta comunidade e 
das línguas/etnias que poderiam integrar os mesmos. A metodologia 
adotada será a da linguística histórica (LASS, 1997; FOX, 1998; 
CAMPBEL, 2004), para a identificação das correspondências 
fonológicas e gramaticais entre línguas, da sócio-história e do contato 
linguístico (WEINREICH, 1979, THOMASON & KAUFMAN, 1988; 
ROMAINE, 1988), para a verificação e o cruzamento dos dados 
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linguísticos e extralinguísticos documentados, e da consulta a obras de 
referência.  
 
 
 

A CONSTRUÇÃO DO GÊNERO NA OBRA DE MILTON 
HATOUM 

 
Fernanda Zaché (UFV) 

 
A escrita deste ensaio trata da análise dos estudos de gênero presentes 
na obra de Milton Hatoum, no conto O adeus do comandante do livro A 
cidade ilhada. Pretende-se analisar como o trabalho da construção de 
gênero transita pelos papéis que são definidos e construídos em um 
contexto social, repensando criticamente estas representações e a 
naturalização de discursos culturais, como podemos pensar na 
sociedade patriarcal. Neste ínterim encontram-se ainda imbricados 
outros processos como a representação da diversidade cultural.  
 
 
 

O SUJEITO NA FRONTEIRA DA IDENTIDADE 
 

Gabriela da Paz Araújo (UEPB/PPGLI/CAPES) 
 
É importante considerar que as identidades nacionais não nascem nos 
seres humanos como heranças genéricas, e nem as pessoas são seres 
passivos de uma nação, ou seja, eles participam da ideia de nação e são 
os representantes da sua cultura, a qual buscam transformá-la a partir 
da interação com outras culturas, logo que esse indivíduo, inserido no 
mundo é produtor de cultura e responsável pela configuração da 
história de sua época. O presente artigo objetiva investigar o 
entendimento sobre as mudanças sociais e culturais provocadas a partir 
da incorporação de culturas diversas na personalidade dos indivíduos e 
como o contato com outras culturas possibilita uma autoidentificação e 
até mesmo a mudança de nacionalidade a partir da compreensão do 
conceito de “pátria”. A identidade será considerada como mutável e a 
língua portuguesa considerada como um exemplo desse processo, uma 
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vez que recebe várias influências que a modifica, assemelhando-se às 
características culturais de seus falantes. A fundamentação teórica será 
baseada na investigação dos estudos relacionados à cultura,  à literatura 
africana, além de questões ligadas a espaço e território, com estudos de 
Ana Mafalda Leite (2012), Abdala Junior (2007), Laura Padilha (2002), 
Maria Nazareth (2008), Paul Gilroy (2012), Boaventura Santos (2001), 
Stuart Hall (2011), Kwame Appiah (1997), Rogério Haesbaert (2009), 
Milton Santos (1978). 
 
 
 
IDENTIDADE EM TRÂNSITO: A EXPERIÊNCIA DIASPÓRICA 

EM NAÇÃO CRIOULA 
 

Geam Karlo Gomes (PPGLI/UEPB) 
 
O mundo tem se tornado cada vez mais conexo no que concebe as 
fronteiras de seus países e continentes, provocando relações entre 
culturas eminentemente híbridas e identidades cada vez mais plurais e 
inconstantes. Com este intuito, esse texto busca refletir sobre a 
formação identitária do heterônimo coletivo Fradique Mendes e da 
personagem Ana Olímpia, reinventados na obra Nação Crioula: a 
correspondência secreta de Fradique Mendes, do escritor José Eduardo 
Agualusa, em consonância com as contribuições aos Estudos Culturais 
desenvolvidas por Paul Gilroy e Stuart Hall. 
 
 
 

LITERATURA AFRICANA E ESCOLAS PÚBLICAS 
BRASILEIRAS - UMA PONTE PARA UNIR TERRAS 

DISTANTES 
 

Gustavo Brito (ITEGO – Basileu França) 
 
Nos últimos anos de escravidão no Brasil, a educação era a marca 
distintiva da elite política. Havia um abismo entre essa elite e o restante 
da população em termos educacionais. A taxa de analfabetismo em 
1872 era de 81,4% na população livre, enquanto na população de 
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escravos a taxa era de 99,9%. Dessa forma, é compreensível que a 
literatura anti-escravagista produzida durante o XIX não encontraria os 
leitores corretos, já que eles não sabiam ler. Assim, a memória dos 
horrores da escravidão nunca seria narrada, e, através dos séculos, se 
tornou sem sentido estudar uma cultura completamente marginal, 
mesmo quando ao final do XX, a população negra correspondesse 51% 
do contingente de brasileiros. O estudo de ambas, História e Literatura 
da África, com o cumprimento da Lei 10.639/03 é um importante 
passo no longo processo de resolução das tragédias coloniais trazidas 
para o Brasil com a escravidão. Dar acesso a esses conhecimentos é 
garantir que as más interpretações do nosso passado não continuem 
para as próximas gerações; aprender com os africanos como eles lidam 
com seu passado colonial recente pode nos dar pistas para entender o 
nosso distante, porém, presente passado; permitir que crianças e 
adolescentes leiam literatura africana coloca o continente dos nossos 
ancestrais de volta ao mapa de sociedades cultas; é também urgente que 
os brasileiros compreendam que descendemos de pessoas escravizadas, 
não de escravos. Nossa natureza dialética exige que o alcance de nossas 
asas dependa da profundidade de nossas raízes. Essa é a importância da 
Literatura Africana nas Escolas Públicas Brasileiras, nos ensinar a 
sermos orgulhosos do nosso passado na invenção do futuro.  
 
 
 

O RISO DA PERSONAGEM EM “A LUTA” DE SÉRGIO 
SANT’ANNA 

 
Helenice Fragoso dos Santos (UFAL) 

 
Este trabalho pretende examinar a presentificação do riso no conto “A 
luta” de Sérgio Sant’Anna que integra a obra O sobrevivente, a fim de 
compreender o papel que os elementos envolvidos na situação do riso 
ocupam na narrativa, isto é, o lugar daquele ri e a representatividade 
daquele que é motivo de riso, enquanto possibilidade de entendimento 
do efeito de comicidade empreendido na trama a partir das 
considerações teóricas de Verena Alberti (1995), Henri Bergson (1993). 
O sobrevivente foi o primeiro livro de prosa publicado por Sant’Anna em 
1969, neste o signo da sobrevivência, sinalizado no título da obra, dá 
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contorno ao conjunto de sete contos. Em “A luta” a questão do riso se 
apresenta nas peripécias de personagens sem nomes que, anônimos aos 
olhos da sociedade – daí talvez a falta de identificação – travam uma 
luta constante pela sobrevivência, fazendo jus ao título da obra que 
integra. Refletir sobre o fenômeno do riso aproximando-o da ideia de 
luta constitui um desafio, na medida em que a primeira proposta sugere 
um estado de tensão, conflito ou forças antagônicas que se repelem, a 
segunda envolve a um estado de distensão, deleite e graça, mas que de 
igual modo se revela enquanto mecanismo de combate e possibilidade 
de atingir o oponente pela via da ironia, sarcasmos e satirização. 
 
 
 

O INDIANISMO EM AMERICANAS E AS IMPRESSÕES DE 
MACHADO DE ASSIS 

 
Ibson Coelho da Silva (UFPE) 

 
A temática indianista representou um movimento de nacionalismo 
cultural que gerou ideias importantes para se pensar a literatura 
brasileira, numa época em que se buscava uma identidade nacional. 
Nesse sentido, o índio brasileiro e sua forma de vida são colocados 
como tema literário, revelando uma forma de valorizar o elemento 
nacional, na tentativa de criar uma arte literária autenticamente 
brasileira, capaz de expressar e traduzir as peculiaridades do país e de 
demonstrar uma autonomia cultural. Em contrapartida a essa busca por 
uma tradição apoiada na ideia de exaltação do homem primitivo está a 
política indigenista, que expõe a realidade atroz do índio americano 
enquanto criatura explorada, que tem seu território invadido e que é 
vítima da imposição cultural estrangeira. Nesse cenário, ainda que 
tardiamente, considerando reflexões de autores como Gonçalves Dias, 
Gonçalves de Magalhães e José de Alencar, Machado de Assis 
reconheceu e promoveu a discussão em torno da problemática do 
projeto de formação nacional, consequentemente da temática 
indianista, e legou a Americanas, livro de feição indigenista, um valor 
literário inegável, cabendo saber se se tratou de uma revisitação ou de 
uma desmistificação do tema. Portanto, é relevante pesquisar e assentar 
reflexões e argumentos no que confere à temática indianista e as 



Núcleo de Estudos sobre África e Brasil 
 

I CONEAB │ 66 

impressões do autor Machado de Assis, uma vez que talvez já pudesse 
revelar profunda intuição e familiaridade com os elementos da alma 
humana, apontando para suas grandes obras de maturidade.   
 
 
 

RACISMO LINGUÍSTICO – REINVENÇÃO 
 

Irany Gomes (UA) – PY 
Dayvison Bandeira de Moura (UA) - PY  

 Ednair Gonçalves (UTIC) – PY 
Claudio Henriques da Matta (UA) – PY 

 
O presente artigo refletirá sobre o conceito de Afrocentricidade 
apresentado na Revista África e Africanidades – ano 3, publicada em 11 
de novembro, 2010, segundo sua relação com o ensino de Língua 
Portuguesa, correlacionando-o às séries finais do ensino fundamental 
II, de acordo com PCN’S. Na perspectiva de apresentar possiblidades 
para a construção de um currículo afrocentrado. Nesse intento, 
apresentaremos uma sequência didática sobre o significado e os 
sentidos das palavras “denegrir” e “enegrecer”. Isto acerca de aspectos 
filológicos, semânticos e discursivos seguindo a concepção esboçada 
por Dominique Maigueneau e Ute Heidmann (ADAM, 2010, p. 44- 46 
e 61 – 79). 
 
 
 

O RACISMO NO CONTO O NOVO PADRE DE MIA COUTO: 
UMA ABORDAGEM À LUZ DA ANÁLISE CRÍTICA DO 

DISCURSO 
 

Ivana Siqueira Teixeira (UPE) 
Martha Juliana Oliveira Vasconcelos (UPE) 

 
Levando em consideração o impacto da linguagem na construção das 
práticas sociais e culturais, um estudo pautado à luz de teorias que 
investigam a construção discursiva torna-se indispensável. Em vista 
disso, o presente trabalho objetiva analisar a construção discursiva no 
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conto O padre novo, do autor moçambicano Mia Couto, através da 
utilização das teorias propostas por, entre outros, Teun van Dijk (2008) 
e Norman Fairclough (2001). A problematização levantada terá um 
enfoque na construção de um discurso racista por meio dos 
personagens dentro do conto em questão. Neste ponto, vale ressaltar 
que o racismo, nesta perspectiva, é tido como um sistema social de 
extrema complexidade atrelado à ideia de dominação, cuja 
consequência é o incentivo à desigualdade. Tomando como base o 
papel discriminatório de determinados usos linguísticos (neste trabalho 
o uso linguístico que constrói o racismo), incluir-se-ão os conceitos de 
poder e abuso de poder como base no auxílio da compreensão da 
propagação do racismo. A análise contará com passagens específicas 
em que questões referentes ao racismo encontram-se visíveis; sendo 
assim, questionar-se-á se no referido conto o autor constrói um 
discurso cujo foco se detém em propagar o racismo ou em denunciá-lo, 
pois como citado inicialmente, o uso linguístico detém importância 
significativa na mudança das práticas sociais e culturais. 
 
 
 

GÊNERO E POLÍTICA EM A CANDIDATA 
 

Izabel Cristina Oliveira Martins (UEPB/PPGLI) 
 
Concentrando a nossa atenção especialmente no universo literário 
africano de língua portuguesa e acreditando na presença da política na 
própria literatura e na importância da literatura na esfera política em 
função de sua ressonância, o presente texto procura, através de um 
exercício de leitura, olhar para o romance A candidata (2003) da 
escritora cabo-verdiana Vera Valentina Benrós de Melo Duarte Lobo 
de Pina – ou simplesmente Vera Duarte – e a partir disso demonstrar 
como a autora, através da escrita, procura libertar a mulher de sua 
condição de invisibilidade nas esferas sociais, históricas e políticas, 
subvertendo ordens discursivas que a silenciam. Como embasamento 
teórico, utilizamos os estudos feitos por Mata & Padilha (2006), 
Rancière (2009), Benjamin (1985), Bonnici (2011), Dalcastagnè (2005), 
entre outros. Ressalte-se que não se trata de direcionar nosso interesse 
para sujeitos nascidos na/com/pela contemporaneidade. Mas trazer à 
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luz e pensar velhos-novos sujeitos que foram “esquecidos” ou empurrados 
para as margens pelo violento controle social e por uma ditadura de 
acomodação e conservadorismo. Pensamos ainda com esse gesto, à 
maneira de Mata & Padilha (2006), contribuir para o enfrentamento da 
ideia da existência de um sentido único, emanado de um centro 
imutável, no qual, segundo a percepção nele hegemônica, só haveria 
uma única forma coerente de olhar o mundo e dizê-lo.  
 
 
 

RETRATO DAS RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO NOS 
CURSOS DE PEDAGOGIA 

 
Janaína de Azevedo Corenza (PUC-Rio) 

 
O presente trabalho busca apresentar o cenário dos currículos dos 
cursos presenciais de Pedagogia, ofertados no Estado do Rio de 
Janeiro, a respeito dos conteúdos que tratam das questões raciais e 
educação. A metodologia utilizada foi a pesquisa das informações 
colhidas nos endereços eletrônicos das Universidades públicas e dos 
contatos feitos com os coordenadores dos cursos. Buscamos analisar as 
ementas das disciplinas que trazem elementos que tratam das questões 
raciais e educação, envolvendo conteúdos e/ou conceitos (raça, etnia, 
preconceito racial, discriminação racial, racismo, etc) que envolvem a 
temática. As disciplinas foram distribuídas em “obrigatórias” e 
“eletivas”. No levantamento inicial, encontramos uma intensa variedade 
de conteúdos nos currículos. Como resultado de pesquisa, 
identificamos que as cargas horárias e os períodos de oferta são 
discrepantes e quando o curso é ofertado na mesma universidade, mas 
em campi diferentes, as ementas, também não são idênticas. Outro 
resultado, que nos saltou os olhos, foi o fato de que não há oferta 
obrigatória de disciplinas que tratam das relações raciais e educação em 
todos os currículos de Pedagogia. Este achado de pesquisa traz a tona 
que nem todos os futuros professores têm em sua formação, discussões 
que possibilitam um (re) pensar o currículo atual da educação básica. 
Discutiremos a importância dos futuros professores trabalharem com o 
reconhecimento e a valorização da história, cultura e identidade africana 
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e afrobrasileira, como um dos importantes caminhos para a 
implementação da Lei 10.639/2003 nas escolas de educação básica. 
 
 
 

O ÚLTIMO VOO DO FLAMINGO: ESTUDO DAS DINÂMICAS 
DO IMAGINÁRIO E DA MEMÓRIA COMO INSTRUMENTOS 

DE REESCRITA IDENTITÁRIA 
 

Jean Paul d’Antony Costa Silva (UFRPE-UAST) 
Nefatalin Gonçalves Neto (UFRPE-UAST) 

 
Este trabalho consiste em apresentar algumas questões emblemáticas e 
problematizadoras no tocante à identidade a partir do filme O último voo 
do flamingo, do diretor moçambicano João Ribeiro, baseado no romance 
homônimo O último voo do flamingo, do autor moçambicano Mia Couto. 
Aquilo a que chamamos identidade está em constante enfrentamento 
do poder instaurado pela história daqueles que remontam seu 
acontecimento a favor da sua ordem da verdade, portanto nos 
debruçaremos na reformulação do jogo de poder, da memória e do 
sujeito pós-colonial. Conforme Mia Couto “a palavra [pós-colonial] 
esconde uma briga em volta da definição do sujeito: quem descoloniza 
quem? Os africanos resolveram o assunto cirurgicamente: expulsaram a 
palavra <<descolonização>> do vocabulário” (COUTO, 2005, p.52, 
grifo nosso). Neste ponto, a identidade entendida como corpo 
estagnado está desmanchada, e o que se autoproclama como identidade 
resgatada é forjada pela recordação e pelo desejo de habitar a tradição 
como a única luz – como o é o símbolo do flamingo – que permitiria o 
passado tornar-se porvir. Nesta tentativa, retornamos à casa onírica 
bachelardiana (1990) como refúgio de uma identidade (ou tradição) 
total, plena, sem influências externas e internas. Posto isto, nos 
chocamos com a ideia de simulacro como tentativa de resistência à 
globalização e como única forma de batalha para “amenizar” a 
influência do colonizador (ou ex colonizador) das sombras do passado 
desse “Eu” autoproclamado como único.  
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NA FRONTEIRA DO SER: A COR, O GÊNERO E O SILÊNCIO 
EM PONCIÁ VICÊNCIO, DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

 
Jessica Sabrina de Oliveira Menezes (IFPE) 

 
O presente trabalho pretende abordar a condição subalterna do negro 
no primeiro romance da escritora mineira Conceição Evaristo, Ponciá 
Vicêncio (2003); condição esta verticalizada ainda mais quando 
entrecruzada com a desigualdade de gênero sofrida pela personagem 
cujo nome (por meio do qual não se reconhece) dá título à obra. 
Mulher, negra, pobre, descendente de negros escravizados... Esse é o 
retrato da personagem cujos conflitos (identitários, perpassados pela 
memória e reafirmados pelo silenciamento) se dão a ver através das 
linhas da trama romanesca. A análise que desenvolvemos do romance 
Ponciá Vicêncio (2003), de Conceição Evaristo, centra-se na necessidade 
de discutirmos o silenciamento histórico dos negros associado à 
opressão exercida pelos brancos (colonizadores), portanto, à 
subalternidade que é imputada àqueles pelo discurso dominante 
(SPIVAK, 2010). Procuraremos discutir a subalternidade de tais sujeitos 
a partir do pensamento desenvolvido por Quijano (2000) a respeito dos 
padrões de poder fundados na perspectiva eurocêntrica. Além disso, 
focalizaremos a presentificação do avô, para a personagem central do 
romance, como uma referência à memória dos negros subjugados, uma 
memória coletiva que pulsa e não se quer deixar morrer. A fim de 
realizar a leitura que propomos, utilizaremos como norteamento teórico 
os pensamentos de Sodré (2000), Spivak (2010) e Quijano (2000), entre 
outros; mas é o discurso ficcional de Evaristo que nos servirá de norte 
principal. 
 
 
 

ACREDITEÍSMOS, PECADOS E PRANTOS: NOTAS SOBRE A 
DIMENSÃO SIMBÓLICA DA NATUREZA EM GUIMARÃES 

ROSA E MIA COUTO 
 

José Aldo Ribeiro da Silva (UEPB) 
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Guimarães Rosa e Mia Couto são autores que empreendem uma 
profunda imersão no imaginário de seus povos. Suas narrativas recriam 
as mais insistentes inquietações humanas valendo-se de elementos, 
muitas vezes, peculiares aos espaços povoados por suas personagens. 
Neste sentido, o particular alicerça a criação do universal, possibilitando 
o engendramento de um sertão que é o mundo e de uma varanda a 
partir da qual se observam forças que impulsionam o agir humano. No 
fazer literário de ambos, é recorrente a atribuição de ações humanas a 
elementos da natureza, em um gesto de humanização dos componentes 
naturais dos espaços pelos quais transitam os seres presentes em seus 
universos ficcionais. Diante disso, este trabalho se propõe a refletir 
sobre a dimensão simbólica desse movimento de antropomorfização da 
natureza, tendo em vista a sua importância enquanto referencial 
simbólico que se insere nas páginas compostas pelos mencionados 
intelectuais. Para tanto, analisamos os contos “São Marcos”, presente 
em Sagarana (2001), do escritor brasileiro, e “Pranto de coqueiro”, 
publicado no volume de narrativas curtas intitulado Estórias abensonhadas 
(2009), do autor moçambicano. 
 
 
 

(RE)PENSANDO O LUGAR DA LITERATURA AFRICANA E 
INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO MÉDIO 

 
Josefa Maria dos Santos (UPE) 

Maria Alcione Gonçalves da Costa (UPE) 
 
Muitos pesquisadores têm destacado o papel essencial que a educação 
literária possui na formação da consciência crítica dos sujeitos, visto 
que, o estudo da literatura constitui um espaço de reflexão e de ação 
que apresenta implicações sociais, culturais, políticas e ideológicas 
bastante significativas e, por isso, não pode afastar-se do espaço escolar. 
Partindo dessa concepção, a Lei 11.645/08 tornou obrigatória a 
inserção da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história, 
o que tornou o ensino da literatura, algo ainda mais desafiador, tendo 
em vista a formação inicial dos professores e as fragilidades dos 
manuais didáticos que até então não abordavam claramente essas 
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literatura. Assim, buscamos refletir sobre o lugar da literatura africana e 
indígena no livro didático do ensino médio, livro este que se constitui 
como uma ferramenta importante na escola, tanto como instrumento 
pedagógico quanto como produto cultural. Nosso objetivo, nesse 
sentido, consiste em analisar as propostas do livro didático para o 
ensino dessas literaturas após a promulgação da Lei. Partimos de uma 
abordagem qualitativa em que analisamos duas coleções de livros 
didáticos do ensino médio, português e linguagens, dos autores 
Cereja e Cochar (2004, 2014) e usamos como aporte teórico os estudos 
de Cândido (2004) e Zilberman (2009). Concluímos que as abordagens 
aos estudos da literatura africana e indígena ainda são muito insipientes, 
com pouco aprofundamentos de questões étnicas e raciais. 
 
 
 

A LITERATURA COMO UM CORPO: EM NOSSOS OSSOS 
 

Karla Karine Claudino Tenório (UPE) 
Jairo Nogueira Luna (UPE) 

 
Este trabalho tem por finalidade abordar a subjetividade do “corpo” 
em Nossos Ossos (2014), o primeiro romance de Marcelino Freire, 
considerado uma prosa longa, representa o desmembramento do corpo 
do Boy, a personagem principal desta referida obra é um dramaturgo 
narrador dos fatos, personagem que mapeia o esqueleto que terce o 
cenário nordestino e dialoga com o leitor, descreve a vida de Cícero, 
um “Michê” que foi friamente assassinado, texto referente a tramas 
policiais, os ossos aqui são os restos desta obra e representa o corpo do 
Brasil, como nação atual.  Segundo Tavares (2013, p. 50) a sensibilidade 
faz parte deste “eu” ou “ser”, a maneira que percebemos o mundo está 
vinculada aos nossos sentidos; “a deficiência na sensação egoísta da 
individualidade” nada mais é que uma consciência solta da matéria, 
consciência que define o indivíduo. Analisar através de Nossos Ossos, de 
Marcelino Freire, as idiossincrasias no mundo atual (das novas mídias; 
da preocupação com o meio ambiente; dos discursos sobre gêneros, o 
mundo da banalização da política, da sexualidade, da violência, dos 
direitos humanos), Schollhammer (2008). Refletindo sobre a literatura 
como um corpo e o corpo na literatura de Marcelino Freire em Nossos 
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Ossos (2013). Ao parodiar Gilberto Noll, os definimos como “criaturas a 
deriva social”, em se tratando da linguagem iremos ressaltar as funções 
da oralidade em Marcelino Freire, Décio Pignatari (2004, p. 15). O 
manejo do discurso direto, com marcas que registram e mantém a 
originalidade firme de Marcelino.  
 
 
 

NARRAÇÃO, GUERRA E DIÁSPORA ENDÓGENA EM 
VENTOS DO APOCALIPSE 

 
Kleyton Ricardo Wanderley Pereira (UFRPE/UAST) 

Jean Paul D’Antony Costa Silva (UFRPE/UAST) 
 
Uma das mais renomadas autoras moçambicanas, Paulina Chiziane, se 
descreve não como romancista, mas como contadora de histórias. Suas 
obras põem em evidência a situação da mulher num país dividido e 
entre práticas sociais distintas, mas marcadamente patriarcais, lançando 
um olhar diferente sobre a história de Moçambique, minimizando a 
invisibilidade da mulher moçambicana, através de uma narrativa de 
memória coletiva oral que mescla a todo momento elementos míticos, 
lendas, ritos e crenças da tradição oral e a herança escrita da literatura 
europeia. Seu romance Ventos do Apocalipse (1995) narra os eventos que 
sucederam a euforia da independência e deram lugar ao longo e 
violento período da guerra civil que assolou o país por quase vinte anos. 
Sob a perspectiva da mulher, o retrato da guerra se desenrola a partir da 
fuga do cenário mórbido de guerra e sofrimento, onde os personagens 
procuram constantemente reconstruir suas vidas através do resgate da 
tradição cultural ancestral que, embora contaminada pelos anos de 
exploração e assimilação dos valores coloniais, permanece arraigada na 
estrutura da sociedade moçambicana. Neste trabalho, analisamos a 
dimensão do espaço diaspórico endógeno, a partir da estrutura cíclica 
que anuncia, paulatinamente, os maus presságios que levam os 
personagens à chegada de um inevitável apocalipse, numa “lógica 
antiépica que acaba por referenciar os ideais agônicos da revolução e do 
nacionalismo (...) através do despertar de vozes e memórias que na 
utopia político-social não tinham lugar” (MATA, 2003, p.58). 
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AS MARCAS DA DIÁSPORA NEGRA NA ORALIDADE DO 
CANDOMBLÉ BAIANO 

 
Leandro Alves de Araujo (UNEB) 

 
Objeto de estudos crescentes, intrigantes e permanentes - ao menos no 
universo acadêmico dos últimos cinquenta anos -, a expressão 
‘Diáspora Africana’ ou ‘Diáspora Negra’, como também se 
convencionou chamar, denomina o fenômeno sociocultural, político e 
histórico ocorrido no continente africano, incidente sobre suas 
principais nações, que implicou processo de forçada e massiva 
emigração abastecedora de um mercado escravagista que perdurou até 
ao final do século XIX. No momento em que ocorre a diáspora 
Africana para o Brasil, a oralidade depara-se em uma colônia de 
exploração portuguesa, cuja orientação sócio, político e 
economicamente encontra-se baseada na escrita. Este novo ambiente 
que, irá imprimir uma nova cultura de alfabetização eurocêntrica aos 
africanos escravizados, obedece a lógica de dominação e aculturação 
dos povos diaspóricos. Toda a bagagem cultural que fez travessia, de 
forma abrupta e remodeladora, de certo, instaurará um ambiente que 
será hostil à oralidade. Porém, o candomblé da Bahia – desde os seus 
primórdios – configurou-se em uma sociedade na qual a palavra fez/faz 
a comunhão entre seus valores; contribuindo, deste modo, para 
manutenção de um acervo cultural, no qual mescla aspectos míticos e 
sociais encontrando um equilíbrio político e identitário que assegura e 
legitima imprescindivelmente seus povos.  Assim, e entendendo a 
comprovada importância que a oralidade ocupa no candomblé, esta 
comunicação pretende discutir e analisar as tensões, os consórcios e as 
marcas culturais contidas nesta oralidade no processo da diáspora 
negra.  
 
 
 

MIA COUTO: DA FICÇÃO À MARAVILHA 
 

Lilian Barbosa (UPE) 
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Kleyton Ricardo Wanderley Pereira (UFRPE) 
 
O presente trabalho visa a ler, de forma analítica, a questão da vertente 
maravilhosa no livro Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra (2003), 
do escritor moçambicano Mia Couto. Nosso intuito é observar o modo 
como acontece migração do conceito de realismo maravilhoso latino-
americano para o contexto sócio-literário africano de língua portuguesa, 
em específico o caso de Moçambique. Para realizar tal percurso, 
utilizaremos como aporte teórico, além de Chiampi e de Todorov, o 
aclamado prólogo do romance El reino de este mundo, do escritor cubano 
Alejo Carpentier, a fim de sistematizar o estudo e averiguar a categoria 
que mais se adequa ao romance Um rio chamado tempo, uma casa chamada 
terra, por meio do enquadramento teórico-metodológico da perspectiva 
comparativista. Examinaremos ainda, as possíveis semelhanças e 
diferenças resultantes do aporte “real-maravilhoso” que parte da 
América para África, ou seja, os modos de representação, cosmogonias, 
prodígios naturais, sociais e históricos, além dos elementos culturais, 
tais como crendices populares, mestiçagens, hibridismos, conceitos 
religiosos e caudal mitológico como representações inesgotáveis da 
fonte da maravilha, já que, tanto para os latino-americanos quanto para 
os africanos, representar as coisas concretas e sólidas por meio da 
maravilha é uma forma de trazer a baila o mistério que elas mascaram. 
 
 
 
O ESPAÇO E A CONDIÇÃO DA MULHER NO CONTO “MISSA 

DO GALO”, DE MACHADO DE ASSIS 
 

Lílian Oliveira Cavalcante Santos (UFS) 
 
Além do efeito estético inerente à obra de arte e do ponto de encontro 
do homem consigo, a literatura demonstra ser um espaço privilegiado 
para reflexões de grupos subalternizados, como a mulher. Nesse 
sentido, este trabalho se propõe em analisar, a partir do conto Missa do 
Galo, de Machado de Assis, os elementos que caracterizavam a conduta 
feminina no final do século XIX. Elementos esses que parecem ecoar 
sorrateiramente até os dias atuais, em virtude das heranças provenientes 
dos modelos de vida patriarcal. Para tanto, analisaremos o espaço 
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ocupado pela mulher, o uso de seu corpo disciplinado, à luz das 
contribuições teóricas de Gilberto Freyre (2007), Gaston Bachelard 
(2008) e Elóida Xavier (2007). 
 
 
 

“ESTÃO A MATAR O ANTIGAMENTE”: O GÊNERO 
POLICIAL EM A VARANDA DO FRANGIPANI DE MIA 

COUTO 
 

Lucas Antunes Oliveira (UFPE) 
 
Publicado em 1996, o romance A varanda do frangipani, do escritor 
moçambicano Mia Couto, se constrói a partir da estrutura da narrativa 
policial: o inspetor Izindine Naíta é enviado ao asilo São Nicolau para 
investigar o assassinato de seu diretor Vasto Excelêncio. Contudo, o 
livro se afasta de várias das convenções centrais do gênero, 
configurando-se como aquilo que Merivale e Sweeney (1999) chamam 
de “narrativa detetivesca metafísica”: uma vertente da ficção policial 
que subverte as marcas desse tipo de narrativa com o objetivo de 
abordar questões mais amplas do que a simples resolução do mistério 
proposto. Assim, a investigação conduzida por Naíta acaba se voltando 
menos para a busca do assassino do diretor do asilo do que para tratar 
da realidade moçambicana após as Guerras da Independência e Civil, 
que fomenta cada vez mais o esquecimento das antigas tradições do 
país – representadas pelos velhos que habitam o asilo. Tendo em vista o 
que foi exposto, este trabalho procura investigar como Mia Couto se 
utiliza do gênero policial subvertido (modificando elementos vitais do 
gênero, como a figura do detetive, o tipo de investigação e o próprio 
crime a ser desvendado) a fim de abordar questões como a mestiçagem 
cultural, a pós-colonialidade e a perda da memória no Moçambique 
pós-independência que, segundo a enfermeira do asilo São Nicolau, está 
“a matar o antigamente”. 
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A REPRESENTAÇÃO DAS PERSONAGENS NEGRAS NA 
OBRA DE JOSÉ LINS DO REGO: UMA PERSPECTIVA DAS 

TEORIAS RACISTAS 
 

Lucinéia Alves dos Santos (UNIFAP) 
 
Desde os primórdios, homens negros, indígenas, mulatos, judeus e 
ciganos sofrem discriminação por sua cultura e raça. Essa discriminação 
ganhou força no século XIX quando ocorreram vários experimentos 
científicos que apontavam os africanos como seres biologicamente 
inferiores. Um dos “cientistas” que estava à frente dessas pesquisas era 
Arthur de Gobineau. Este estudioso escreveu o Ensaio sobre a 
desigualdade das raças humanas (1853-1855), onde afirmava uma 
superioridade da raça ariana em detrimento à inferioridade de negros e 
judeus. Esses estudos e mais outras descobertas biológicas, como a 
Evolução das Espécies de Darwin, vão influenciar no aparecimento de 
novas teorias como o darwinismo social, o evolucionismo social, o 
arianismo, a eugenia etc. Essas manifestações chegaram ao Brasil e 
influenciaram os estudos científicos, a política, a sociedade e a literatura. 
Com efeito, essas inspirações evidenciam-se em vários romances 
naturalistas, onde os personagens negros e mulatos aparecem em uma 
perspectiva de rebeldia, maldade e lubricidade. Porém essas inspirações 
não pertenceram somente àquele período, as mesmas ultrapassaram os 
anos e influenciaram os escritos do romancista José Lins do Rego. Uma 
das obras que estudaremos nesta comunicação, Menino de Engenho, traz 
essa abordagem cientificista do século XIX, a partir das memórias do 
menino Carlos que descreverá parte de sua infância na fazenda Santa 
Rosa, onde terá contato com vários tipos humanos, suas primas 
brancas, a tia Maria, o avô José Paulino, apresentados com 
características positivas, em detrimento aos empregados, às serviçais, às 
meninas e moleques, todos negros, representados como seres sujos e 
lúbricos. 
 
 
 
A ÁFRICA (EN)CANTA O BRASIL – LEITURA E ANÁLISE DE 

POEMAS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS, UMA 
VIVÊNCIA COM ESTUDANTES RECLUSOS DE LIBERDADE 
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Magna Kelly da Silva Sales Calado (UPE) 
 
O artigo tem como propósito descrever uma sequência de atividades de 
leitura e análise de poemas africanos e afro-brasileiros que abordam, 
principalmente, temáticas sociais, como injustiça, marginalização, 
discriminação racial e social, dentre outros. Essa sequência foi realizada 
com estudantes reclusos de liberdade, no intento de que eles 
verificassem o modo como a África se faz presente na realidade 
brasileira e, especialmente, em seu contexto de detento e como isso está 
expresso nos poemas estudados. Assim, serão expostas questões 
pertinentes à maneira como esses alunos analisaram os poemas e de que 
forma aquilo que se lê em poemas africanos e afro-brasileiros se 
relaciona com a sua condição de apenado, excluído, seguindo uma 
perspectiva empírica e de reflexão social. Os resultados serão discutidos 
num encadeamento com a relevância que teve a pesquisa para o 
contexto em questão, tendo em vista que essa literatura apresenta em si 
um ardor de denúncia, seja do passado humilhante, seja da 
contemporaneidade de indiferença e racismo camuflados, elementos 
muito presentes nas cadeias, segundo informações da mídia televisiva e 
do que se observa na penitenciária de que se fala. Tratar-se-á também 
das conclusões a que se chegou depois de realizar a sequência de 
atividades. Vale ressaltar que os resultados desse trabalho apontam para 
grandes avanços no que remete ao ensino de língua portuguesa em 
ambientes prisionais, pois foi elaborado especificamente para 
estudantes em condição de reclusão. 
 
 
 

DA AUTORIA NO CONTO DE TRADIÇÃO ORAL NA 
LITERATURA AFRICANA 

 
Marcela de Melo Cordeiro Eulálio (POSLE/ UFCG) 

Josilene Pinheiro-Mariz (POSLE/ UFCG) 
 
Sempre que nos deparamos com um texto literário, indagamo-nos: 
quem é o autor desse texto? A narrativa curta na tradição escrita é um 
exemplo dessa atitude em buscado autor. Entretanto, existem textos 
que não possuem uma única autoria, isto é, não possuem um autor 
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individual. Esse é o caso do conto oral, como nos lembra Nunes (2009, 
p.93) ao se referir a esses contos orais, afirmando que “não são criados 
por autores individuais, são modificados e enriquecidos, pois 
transmitem-se de uma pessoa para outra, de tribo para tribo, de maneira 
que tipos novos surgem, novas combinações se produzem e disso 
resulta uma verdadeira evolução”. Tendo em vista esse prisma, 
intentamos, no presente trabalho, discutir a questão da autoria presente 
em contos orais, enfocando um conto moçambicano, um angolano e 
um conto da tradição oral do Brasil, observando-se que o fato de não 
ter um autor exclusivo reflete as muitas vozes do povo. Povo esse que 
exerce o papel de autor dessas histórias que vão passando de geração 
em geração. Para tanto, basear-nos-emos nos estudos de Nunes (2009) 
e Leite (2012) que trabalham com a noção de oratura africana; assim 
como Santos (2006) e Serrani (2005), quem trabalham pelo viés da 
cultura. Finalmente, veremos que, em vez de ser o estilo literário de um 
único autor, os contos orais apresentam o estilo de um povo, que, de 
acordo com seus costumes, suas tradições, influencia na estrutura do 
gênero em processo. 
 
 
 

A ESCRITA DE CAROLINA MARIA DE JESUS, UM 
INSTIGANTE DESAFIO: ASCENÇÃO E QUEDA 

 
Marcio Carvalho da Silva (PPGL – UFS) 
Antonielle Menezes Souza (PPGL – UFS) 

 
Esta pesquisa tem como propósito fomentar algumas indagações acerca 
da escrita de Carolina Maria de Jesus, mulher, negra, favelada e 
semianalfabeta que em meados da década de 1960 publicou o diário 
Quarto de despejo (1963), dando visibilidade a uma classe urbana, até 
então mitigada, na capital paulista. A escolha deste objeto justifica-se 
pela necessidade de dar voz a um texto, no qual a autora denuncia em 
suas memórias e as dos demais moradores da extinta Favela do 
Canindé, um olhar existencial sobre a experiência de uma urbanidade 
segregacionista e de exclusão. A pesquisa proposta partirá do estudo do 
texto literário, a fim de realizar tal tarefa, nos debruçaremos em aportes 
teóricos: Florestan Fernandes, Joel Rufino dos Santos, Robert Levine, 
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dentre outros que proporcionarão um diálogo desde os estudos 
sociológicos, até os literários, com o objetivo de analisar a tão instigante 
trajetória literária da Carolina de Jesus, sua ascensão e queda. 
Incontestavelmente então, refletir acerca dos escritos da Carolina Maria 
de Jesus, em particular do diário Quarto de despejo (1963), personificam 
os textos que além de um retrato cru de um universo social 
marginalizado, também representa o projeto da mulher, negra e mãe 
solteira de três filhos em vislumbrar a literatura como forma de 
ascensão social. 
 
 
 

REFLETINDO SOBRE O ESPAÇO DAS LITERATURAS 
AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO LD 

 
Maria Rosane Alves da Costa (UPE) 

 
O contexto educacional brasileiro, nos últimos anos, vem aprendendo a 
lidar com um grande desafio: a inserção da História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana como componentes obrigatórios no currículo da 
educação básica. Esta é uma questão bastante discutida na atualidade, 
visto que a promulgação da lei 10.639/03 exige um novo olhar para o 
ensino desses componentes. Tendo como pressuposto que o livro 
didático é um dos principais instrumentos utilizados pelos educadores 
da educação básica, este trabalho visa analisar como o LD vem 
apresentando as literaturas africanas de língua portuguesa, verificando 
de que modo se dá a abordagem dessas literaturas em uma coleção de 
livros didáticos voltada para o ensino médio, a coleção Português: 
contexto, interlocução e sentido (2010). Para esta análise, levamos em conta 
aspectos como o número de páginas destinado às literaturas africanas, 
as seções de estudo presentes no capítulo, os autores abordados, a 
maneira como as obras são apresentadas e as atividades propostas, bem 
como a relevância e coerência dos pontos abordados. Para 
fundamentação teórica adotaremos, principalmente, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e 
para o ensino de História e cultura afro-brasileira e africana (2005), a lei 
10.639/03, Silva (2005) e Chaves (1999).  
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O ENGENDRAMENTO DO ACASO: TRADIÇÃO, POS-
MODERNIDADE E FRAGMENTAÇÃO EM LOURENÇO 

MUTARELLI 
 

Nefatalin Gonçalves Neto (UFRPE) 
Lilian Barbosa (UPE) 

 
O escritor paulista Lourenço Mutarelli, que se destacou no cenário 
literário brasileiro com o lançamento de seu livro O cheiro do ralo, possui 
um conjunto de romances que evidenciam algumas técnicas inventivas 
de construção da narrativa. Nosso intuito no presente trabalho é o de 
ler alguns desses procedimentos de construção, em especial a retomada 
da tradição literária, a fragmentação como elemento significativo da 
diegese e a postura pós-modernista que seus escritos carregam, a fim de 
estabelecer como o escritor se vale delas para construir seu arcabouço 
literário. Partindo da leitura dos próprios romances do escritor em 
estudo, destacaremos como a escrita de Mutarelli se fia na questão do 
mito para se erigir e equilibrar os diversos elementos de forja narrativa, 
compondo seu significado mais profundo. Por fim, mapearemos as 
diversas formas que a fragmentariedade assume para representar o 
sujeito contemporâneo e suas (im)possibilidades. Pensando o texto de 
Mutarelli menos como produção e muito mais como leitura e 
significação, promoveremos um caminho de leitura semântica que 
perscrute as diversas formas de experimentação de que se vale o autor 
supracitado para, por fim, encontrarmos um caminho de possibilidades 
de leitura em que o social e o literário se mesclam em favor do 
enfrentamento da realidade. 
 
 
 

UMA LITERATURA (QUASE) NEGRA 
 

Paulo Alves (UFPB) 
 
Este trabalho quer discutir a representação do negro na obra de Lima 
Barreto, bem como a questão da possibilidade e viabilidade de uma 
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literatura dita negra. Após séculos de negligências, o negro enfim é 
apresentado literariamente com dignidade e realismo. Na obra 
barretiana, o negro não é apenas abordado como até então, mas ele é 
posto em causa com voz, vez de usá-la e espaço social, onde se 
movimenta e vive entre as possibilidades que lhe são permitidas e as 
transformações sociais que ele pode efetuar. Assim, ele é apresentado 
como tal vive na sociedade, do ponto de vista de si próprio: é ele quem 
fala de si, luta, sofre, vence e/ou fracassa, mas sem ser degradado em 
seu eu mais íntimo, nem visto como mero serviçal. Mas em momento 
algum é negligenciada a representação militante, com o fito de 
conscientizar, das reais condições em que se encontra o negro na 
sociedade. No sentido de uma literatura negra, consideraremos em que 
consiste uma literatura sob essa denominação; as condições em que se 
produz literatura em geral, e em que se pode produzir literaturas 
segmentais; o que pode corroborar para uma visão literária 
fragmentada; e a necessidade dessa discussão. Como material teórico, 
utilizaremos Ianni (1988), Proença (2004), Evaristo (2009), Candido 
(1981), Brookshaw (1983), entre outros. A partir do ponto de vista 
desses teóricos, e da prática do autor estudado, orientaremos a nossa 
discussão em busca do objetivo que são apresentar a representação do 
negro barretiano, propondo a possibilidade e o esclarecimento de uma 
literatura negra. 
 
 
 
TRANSFERÊNCIAS INTERCULTURAIS E IDENTIDADES EM 

TRÂNSITO NO ROMANCE NAÇÃO CRIOULA 
 

Rafaela Dayne Ribeiro Lucena (UEPB/PPGLI) 
  
Nação crioula é um romance epistolar publicado em 1997, inspirado nas 
cartas de Carlos Fradique Mendes personagem criada por Eça de 
Queiroz. Agualusa reconta a história de Carlos Fradique Mendes, 
personagem aventureiro que conta a realidade vivenciada através de 
cartas enviadas à sua madrinha Madame de Jouarre, ao seu amigo Eça 
de Queirós e à sua amada, Ana Olímpia Vaz de Caminha com quem 
viaja para o Brasil fugindo de seus perseguidores, no que se dizia ser o 
último navio negreiro da época. Dessa forma, as mudanças sociais e 
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culturais provocam a incorporação de culturas diversas na 
personalidade dos indivíduos, por meio do contato constante com 
diferentes culturas. Nesse contexto, o presente trabalho se constitui no 
intuito de apresentar discussões acerca dos processos que envolvem a 
apropriação da cultura do outro. Esses processos serão investigados no 
romance Nação Crioula do escritor angolano José Eduardo Agualusa, 
tendo em vista a importância da construção cultural desenvolvida em 
sua obra, que busca construir uma interação entre o contexto histórico 
da escravização dos negros e a continuação efetiva da presença de sua 
cultura. A fundamentação teórica se constitui a partir de Walter (2009), 
Deleuze e Guattari (2011) e Glissant (2005), por oferecerem lugar à 
diversidade, à troca e a identidades novas, sem discriminar a natureza 
de cada traço das matrizes culturais. 
 
 
 

IDENTIDADE NEGRA: UM ENTRE BALIZA DE COR E 
IGUALDADE RACIAL 

 
Raquel de Paula Silva (UFRR)  

 
Este trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão entre os intervalos 
que pontuaram a construção da identidade negra, como balizas no 
tempo e no espaço a fim de se localizar uma possível igualdade racial. 
Procura-se nessa reflexão compreender a abrangência de três 
momentos de explicação da diversidade étnica e a formação 
sociocultural brasileira, que são respectivamente, a Teoria de Fusão das 
Raças, movimentos negros e as políticas de ações afirmativas. Para isso, 
a observância da discussão sobre o conceito de raça se mostra como 
um instrumento de análise dos condicionantes que defendem de forma 
articulada a legitimação e afirmação da identidade do negro, bem como 
a globalização, enquanto contexto de encurtamento das fronteiras e 
difusão volátil de conhecimento. Atualmente a identidade negra tem 
sido balizada pela difusão das políticas de ações afirmativas como 
mecanismos de autoafirmação e enfrentamento de antigas práticas 
discriminatórias. Mas nem sempre foi assim, há na história da 
identidade negra outros intervalos que guiaram, por um mesmo ponto 
comum, a direção da tão falada diversidade étnica e formação 
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sociocultural brasileira. São intervalos atrelados ao conceito de raça 
construído desde a visão biológica de demarcação da “superioridade 
branca”, passando pela Teoria de Fusão das Raças, escamoteada no 
mito da democracia racial. É uma reflexão dos marcos identitários da 
experiência pessoal e coletiva na trajetória pelo fim do racismo e 
afirmação de uma identidade social NEGRA. 
 
 
 

LIMA BARRETO, UM INTELECTUAL NEGRO 
 

Ricardo Nonato A. de A. Silva (PPGL/UFPE/CAPES) 
 
Lima Barreto acreditava que, como escritor, tinha a função de despertar 
as pessoas para o fato de a sociedade privilegiar certos grupos. 
Defendendo seus pensamentos, ele apresentava uma visão crítica em 
relação ao regime republicano vigente, na passagem do século XIX para 
o XX. A proposta é pensar a validade e legitimidade dos registros 
artísticos, como fontes críticas do exercício intelectual, a partir dos 
quais a sociedade é pensada nos limites entre a arte e a vida prática. 
 
 
 

LITERATURA E ORALIDADE: APROXIMAÇÕES ENTRE 
TEXTOS AFRICANOS E O CORDEL BRASILEIRO, OLHARES 

SOBRE A PRODUÇÃO POPULAR NO ENSINO MÉDIO 
 

Rita de Cássia Alencar da Silva (UNILAB) 
 
Com as argumentações e proposições desta comunicação, pretende-se 
relacionar textos literários africanos, advindos de produções vinculadas 
à oralidade, principalmente das línguas crioulas, à produção literária 
popular de base oral brasileira, instrumentalizada pelo cordel no 
Nordeste. Contribuindo, desta forma, para a construção de um breve 
panorama dos desdobramentos das conjunturas sociais e políticas, em 
países lusófonos, nas produções de autores como Odete Costa Semedo, 
na Guiné-Bissau, e Patativa do Assaré, no Nordeste brasileiro, 
afirmando com isso as tradições da oralidade também como 
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instrumentos de resistência. Dessa forma, pretende-se evidenciar as 
cenas da literatura de resistência nos cordéis populares e nos poemas 
africanos. As reflexões deste trabalho, estão ligadas às vivências do 
ensino da literatura, nas suas novas possibilidades, aos estudos 
propostos pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, no subprojeto de Letras, 
intitulado “Encontros com África pela via da literatura”, que 
desenvolve suas atividades em escolas de ensino médio das cidades de 
Redenção e Acarape, estado do Ceará. Cumprindo, assim, a tarefa de 
promover e difundir ações relacionadas a promoção da cultura, história 
e literatura de África e da diáspora africana. Propiciando assim, 
experiências com a literatura africana e afro-brasileira nas aulas de 
Linguagens/Literatura. 
 
 
 
MARCAS IDENTITÁRIAS AFRICANAS NO RIO GRANDE DO 

SUL ATRAVÉS DA ESCRAVIDÃO 
 

Roberto Jair Bastos da Cruz (FEEVALE /RS) 
 
O tema proposto trata das marcas de identidade dos povos africanos no 
sul do Brasil em conexão com o Uruguai na época da escravidão. 
Quando se fala da referida época em relação ao Rio Grande do Sul, é 
impossível desconectá-la do contexto uruguaio devido ao entrosamento 
interno das duas realidades, provocadas por fatores externos de grande 
proporção. O objetivo geral é instigar a investigação historiográfica dos 
conteúdos de autores inclinados a esse conhecimento e reuni-los nessa 
síntese contextualizada, renovando o assunto em foco no encontro com 
os objetivos específicos: relacionar a efervescência luso-espanhola no 
período da escravidão num ambiente hostil e de constante 
transformação em terras sulinas do Brasil; demonstrar, por meio dos 
fatos, nesse contexto abordado, a contribuição dos escravos, 
provenientes de vários povos africanos; apresentar alguns resultados 
das marcas de identidade que os escravos deixaram como legado no 
chão do sul brasileiro, unindo esse legado com outras realidades locais. 
Dentro do campo metodológico foram utilizadas, como fontes 
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secundárias, obras de autores brasileiros e uruguaios para enfatizar o 
tema proposto numa visão histórico-comparativa e proporcionar uma 
exposição oral e escrita da abordagem trabalhada. As considerações 
finais mostram um conjunto de identidades, ocasionado por diversos 
grupos étnicos que vieram da África e que contribuíram intensamente 
na história, na cultura e na religião do sul do Brasil. 
 
 
 

DO CAFÉ AO PÓ – FICÇÃO DA DECADÊNCIA EM LEITE 
DERRAMADO, DE CHICO BUARQUE 

 
Sarah Maria Forte Diogo (FAFIDAM) 

 
A narrativa de Leite derramado (2009) é conduzida pelo personagem 
Eulálio Montenegro D´Assumpção, que constrói um panorama do 
Brasil de início do século XX aos dias atuais. Chico Buarque, em sua 
obra, propõe uma situação narrativa peculiar: o narrador está 
abandonado num hospital público. Enquanto espera a morte, ou o 
atendimento, costura os fios de uma memória dispersa e conflitante, 
configurando a sua história e a de seus familiares, de modo a se situar 
num lugar social pretensamente superior, uma vez que o personagem 
afirma constantemente sua superioridade. Eulálio revisa sua vida e, em 
meio a esse processo eivado de lacunas, contradições e paradoxos, o 
leitor constitui a imagem do narrador enquanto herdeiro de uma elite 
falida, um burguês decadente. Este trabalho objetiva refletir sobre o 
processo de decadência forjado no discurso do narrador. Objetiva-se, 
ainda, discutir os aspectos sociais ficcionalizados e problematizados 
pelo romance e que compõem a tessitura de uma obra que diz muito 
sobre a organização da nossa sociedade. Para tanto, optou-se pela 
leitura crítica do romance e estabelecimento de diálogo com fragmentos 
que configuram as tensões da obra, no que diz respeito às estratégias de 
persuasão de Eulálio para convencer sua audiência e a decadência que 
se instaura em seu discurso, à medida que ele revela como foi 
empobrecendo. Como resultado, observamos que Leite derramado relê o 
processo de formação social do Brasil, a partir de uma voz discursiva 
que, ao passo que narra, deixa entrever as marcas de sua derrocada 
econômica e moral.  
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ÍNDIOS DO AGRESTE: RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA PELA 
TOPONÍMIA 

 
Sivaldo Correia da Silva (UFPE) 

 
No contexto dos séculos iniciais da colonização, a relação entre a coroa 
e os indígenas se pautou entre alianças, extermínios e conflitos. Como 
consequência da hostilidade que alguns povos apresentavam frente à 
dominação portuguesa, encontramos registros de índios tratados como 
tapuias, os quais representavam ameaça à ordem, vistos como inimigos 
a serem apresados ou eliminados. A repulsa por estes povos se refletiu 
na falta de interesse pelas suas línguas e culturas. Diferentemente dos 
tapuias, com muitos índios falantes do tupinambá foram estabelecidas 
alianças e outras formas de dominação através dos aldeamentos. Apesar 
da força cultural exercida pelos portugueses, a língua tupi exerceu 
grande influência na sociedade da época, chegando a se constituir em 
algumas regiões como uma Língua Geral. Rodrigues (2010) reconhece 
que este não foi o caso da costa nordeste do país em decorrência de 
fatores que não proporcionaram o desenvolvimento desta língua tais 
como o extermínio e apresamento para trabalho nos engenhos. Apesar 
disto, houve larga incorporação do léxico tupi na língua portuguesa, o 
que podemos atestar na grande quantidade de topônimos desta origem 
no Brasil (Dick, 1991). Buscaremos resgatar, através dos topônimos de 
origem tupi ou de outras línguas presentes no vale do Ipojuca, aspectos 
da história indígena do Agreste. Segundo Claval (2001:189) a toponímia 
é uma preciosa herança das culturas passadas, não sendo apenas usada 
para referenciar, mas como tomada de posse do espaço (real ou 
simbólica). A partir de pesquisas históricas, arqueológicas e da 
distribuição dos topônimos lançaremos hipóteses sobre as etnias 
presentes nesta região. 
 
 
 

NEGRISMO NO BRASIL: UMA REALIDADE VIVENCIADA 
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Thiago Texeira da Silva (UFPE) 
 

Falar sobre negrismo não é falar de um movimento literário organizado, 
apesar de, em sua origem, estar ligado ao Cubismo europeu, talvez por 
esse aspecto pode-se confundi-lo com o termo negritude, conceito que 
se refere aos movimentos reivindicativos de 1920 a 1930, realizados na 
França. São termos diferentes e, portanto estarão devidamente 
caracterizados, conceituados neste trabalho. Realizar-se-á uma busca 
por definir os negrismos brasileiro e europeu, caracterizando-os com o 
objetivo de diferenciar o negrismo europeu daquele que se desenvolve 
na América Latina e por consequência no Brasil, para tanto se utilizou 
como base histórica e teórica, entre outros, Schwartz (2008) e Oliveira 
(2014) que ajudam, principalmente, na proposta de esclarecer o fator 
vivenciado do negrismo no Brasil, na comparação com o negrismo 
europeu que se verá como "importado". Esse aspecto "importado" é 
evidenciado pela forma como é representado nas artes deste continente, 
expondo-o de forma grotesca, ou como afirmam os autores citados, de 
forma primitiva, destacando seu caráter turístico, causando em seu 
público espanto e admiração exatamente pela distancia que existia entre 
a arte européia e a criação africana, que era considerada inferior. Já no 
negrismo brasileiro, ou mesmo latino-americano, encontram-se traços 
de um negrismo que vai além do grotesco, é descrição de algo vivido, 
presenciado na infância ou na juventude do autor, seja ele negro ou 
branco. 
 
 
 

DAS MUITAS GRAFIAS DA NEGRA EXCLUSÃO: UMA 
LEITURA DO ESPAÇO URBANO PERIFÉRICO BRASILEIRO E 

OS EMBATES SUBALTERNIZAÇÃO X RESISTÊNCIA, A 
PARTIR DA OBRA QUARTO DE DESPEJO, DE CAROLINA 

MARIA DE JESUS 
 

Tiago Nascimento Silva (SEDUC-CE) 
Auricélio Ferreira de Souza (PPGLI/UEPB) 

 
A proposta desta comunicação é trazer ao debate uma problemática já 
bastante presente nos estudos crítico-teóricos da cena contemporânea: 
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as relações entre o espaço urbano periférico brasileiro e as novas 
experiências de escrita que dele emergem. O interesse aqui recai sobre 
obras que, por vias diversas, se aproximam da “literatura marginal”, ou 
seja, naquela que se torna capaz de projetar marcas de exclusão, 
embates e resistência de um grupo de sujeitos historicamente postos à 
margem de qualquer voz de comando no jogo social vigente nos 
grandes centros urbanos. 
 
 
 

OS MARGINAIS DE EVEL ROCHA 
 

Uryelton de Sousa Ferreira (UNIR)  
  
A presente pesquisa, com escopo na análise do romance Marginais 
(2010), do escritor cabo-verdiano Evel Rocha, visa identificar, 
compreender e teorizar como o discurso literário se constrói a partir de 
temas tabus para a literatura cabo-verdiana,  tendo por norte  o exame 
de aspectos sócio-psicológicos dos personagens, concentrando nossa 
visada para a análise do próprio processo fabular, que aponta, de 
maneira clara, as aflições e desgostos de adolescentes marginalizados 
por uma sociedade excludente e preconceituosa, nos moldes do mestre 
Jorge Amado nos seus Capitães da Areia,aspectos estes já observados 
pela teórica Érica Pereira Antunes. O romance Marginais tem recebido 
especial atenção nos cursos strictu-sensu sobre o romance cabo-verdiano 
ministrados na Universidade de São Paulo, pela Professora Doutora 
Simone Caputo Gomes, portanto, trata-se da primeira tentativa de 
sistematização mais intensa do conhecimento dessa obra, que chama a 
atenção do leitor  para a  realidade dos excluídos de Cabo Verde, 
condição marcada no romance por temas como violência, a fome, 
drogas e prostituição,  delineada por um panorama de ausência de uma 
perspectiva clara da superação de tais desigualdades sociais.Destarte, 
concentraremos nossa pesquisa,tomando por empréstimo o aporte 
teórico produzido por Bhabha (1998), Georg Lúkacs (1963), Louis 
Althusser (1985),Stuart Hall (2006), Walter Benjamin (1993), Antônio 
Cândido (1993) e Vima Lia de Rossi Martin (2008), dentre outros. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Viviane de Araújo Nascimento (UFRRJ) 
Lygia Maria Andrade (UFRRJ) 

 
O presente trabalho expõe teorias acerca da relevância da 
implementação do ensino de história e cultura afro-brasileira nas aulas 
de língua portuguesa indo ao encontro do que preconiza a lei 10.639, 
almejando assim uma efetiva superação do racismo e da discriminação, 
instaladas nas instituições de ensino no Brasil. Tendo em vista que a 
literatura africana está cheia de novas ideias, culturas, política e 
linguagem, pode-se trabalhar com ela também em conjunto com a 
literatura brasileira, já que a literatura brasileira foi a inspiração para a 
composição literária africana de língua portuguesa. Diferentemente do 
que muitos imaginam, existem produções africanas de diversos gêneros 
bastante pertinentes ao trabalho em sala de aula. Trata-se de textos por 
meio dos quais se podem perceber, em África, países com culturas 
diversificadas e povos que pensam sobre a escrita, bem como sobre os 
processos sociais que vivenciam. Contudo, pretende-se, nesse estudo, 
enfatizar a importância do trabalho com as obras de matrizes africanas, 
apresentando como importantes manifestações culturais permitindo, 
através da inserção dos textos de tal origem, em sala de aula, a 
valorização das expressões afro-brasileiras para que possam ser 
concebidas como um saber que devemos nos apropriar e que dentro da 
escola o aluno comece a reconhecer a riqueza e a diversidade histórica, 
cultural e literária dos países africanos de língua portuguesa 
compreendendo as contribuições fornecidas e bem assimiladas na  
construção da história e cultura brasileira. 


