
 
 

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 

1. Questões étnicorraciais e diversidades: singularidades e 

especificidades epistemológicas 

Coordenação: Dra. Kássia Mota de Sousa (UFCG) e Dr. Alexandre Martins 

Joca (UFCG) 

Em busca de compreender os processos de produção acadêmica das 

pesquisas em relações étnicorraciais e diversidades, propomos o simpósio 

temático: Questões étnicorraciais e diversidades: singularidades e 

especificidades epistemológicas. Queremos lançar olhares para as 

singularidades e especificidades que as temáticas das diversidades trazem 

para o espaço de produção acadêmica, como pertencimento/identidade 

do (a)s pesquisadore (a)s, "lugar" do (a) pesquisador (a), a relação 

pesquisador(a)/objeto de estudo e as implicações desses aspectos para a 

produção científica na área. 

Para tal, convocamos professore(a)s pesquisadore(a)s e estudantes de 

graduação e pós-graduação de diferentes áreas do conhecimento com 

pesquisas voltadas para questões das diversidades interessado(a)s nas 

questões epistemológicas e metodológicas próprias dessa produção 

acadêmica. O Simpósio propõe-se, também, a constituir-se como espaço 

para reflexão acerca dos processos formativos deste (a)s pesquisadore (a)s 

e possíveis relações com suas produções teóricas, refletindo sobre os 

desafios e possibilidades inaugurados pelas pesquisas acadêmicas no 

campo das relações étnicorraciais e da diversidade. 

 

  



 
 

2. Tradição e Literatura Oral Africanas e Afrodescendentes na 

Educação Brasileira: propostas, desafios e experiências. 

Coordenação: Dra. Alexsandra Flávia Bezerra de Oliveira (Sec. de 

Educação de Bodocó – PE) e Dr. Reginaldo Ferreira Domingos (UFCA) 

Destaca-se nesse ST a importância da Tradição Oral enquanto uma 

“herança de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitido de 

boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos” (BÂ, 2010, 

p.167) para a educação nas e das africanidades e afrodescendências nos 

espaços escolares e não escolares com uma ênfase na literatura oral tão 

presente no universo infantil através de contos, trava-línguas, histórias, entre 

outros (LUZ, 2013), assim como está presente, particularmente, no universo 

do sertanejo nordestino através dos improvisos e cantorias (REFERENCIA). 

Propõe-se então um espaço onde se possa discutir a partir da Tradição e 

da Literatura Oral Africanas e Afrodescendentes propostas, desafios e 

experiências de ensino na Educação Brasileira. 

 

  



 
 

3. Juventude Negra e Direitos Humanos 

Coordenação: Dr. Antônio dos Santos (URCA) 

O eixo central deste Simpósio Temático se concentrará em trabalhos que 

problematizem sobre a juventude negra a ter direitos devidamente 

reconhecidos. Serão aceitos propostas que tratam da prevenção à 

violência pautada em ações e programas afirmativos em relação ao direito 

à saúde, à educação, à moradia e ao lazer em contextos marcados pela 

vulnerabilidade social. 

Espera-se, assim, contar com trabalhos em que jovens negros sejam 

considerados como sujeitos sociais contextualizados à luz da promoção 

aos direitos humanos. Serão bem vindos também proposta de trabalhos que 

tratem das violações aos direitos humanos a estes grupos sociais em 

contextos sociais distintos, tais no acesso a educação, em locais de 

moradia e, em demais espaços “bloqueados” pela classificação étnica 

racial.   

 

  



 
 

4. Gênero, sexualidade e afrodescendência: diálogos 

interdisciplinares 

Coordenação: Joaquim dos Santos (URCA), Roberto Marques (URCA), Ana 

Verônica Barbosa Isidório (Frente de Mulheres do Cariri) 

Este simpósio temático pretende promover o debate crítico sobre as 

problemáticas que circundam as relações de gênero, sexualidade e suas 

interfaces com as relações étnico-raciais, sobretudo da afrodescendência. 

Nesse sentido, o ST se coloca como espaço aberto aos diálogos a partir 

de diferentes áreas do conhecimento, dando destaque para a grande 

área das Ciências Humanas.  

Este espaço de reflexão receberá investigações e relatos de experiências 

de profissionais, estudantes e militantes de diferentes campos de atuação, 

abordagens e formações, sendo envolvidos no novelo do tripé que 

singulariza essa proposta: gênero, sexualidade e afrodescendência. 

Debates sobre relações de hierarquia, interseccionalidades entre 

marcadores na subjetivação de sujeitos políticos; diferentes espacialidades 

na estigmatização de sujeitos; periferias; militâncias; demandas políticas 

específicas; performatividades de gênero; trajetórias de sujeitos políticos e 

sexualidades queer serão priorizados. 

  



 
 

5. Símbolos sagrados, gênero e relações étnico-raciais  

Coordenação:   Dra. Cláudia Rejanne Pinheiro Grangeiro (URCA) 

O sagrado é uma das dimensões mais fortes e marcantes da existência 

humana. As formas pelas quais os seres humanos e os grupos sociais se 

relacionam com os seus símbolos sagrados muito nos dizem sobre as suas 

formas de organização social, política, econômica, cultural e suas 

respectivas relações de poder.  

Verifica-se, portanto, que, tanto os mecanismos de afirmação de 

determinadas subjetividades sagradas como os dispositivos de negação, 

invisibilidade e silenciamento de outras estão fortemente marcados pelas 

relações étnico-raciais e de gênero.  

Na Região do Cariri cearense, por exemplo, há inúmeros casos que merecem 

estudos mais aprofundados: Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo, 

a Beata Maria de Araújo, protagonista do fenômeno religioso propulsor da 

história e da própria constituição identitária da cidade de Juazeiro do 

Norte, teve seu nome e memória silenciados na história; Há, na cidade do 

Crato o culto popular à Cova da Nêga; Há o culto da Menina Benigna de 

Santana do Cariri, mártir da violência sexual contra a mulher, dentre tantos 

outros. Nesse sentido, este simpósio recebe estudos e pesquisas que tenham 

as relações entre o sagrado, gênero e questões étnico-raciais como foco.   

  



 
 

6. Identidade, resistência e estética negra 

Coordenação: Dra. Otilia Aparecida Silva Souza (URCA), Me. Hayanne 

Mateus Silva, Leidiane dos Santos Pereira (Acadêmica do Curso de 

Ciências Sociais URCA) 

A ausência de um debate consistente sobre a participação do povo negro 

na formação da sociedade brasileira por parte das instituições de ensino 

contribui para o processo de negação das identidades étnicas, produz a 

indiferença sobre os problemas decorrentes do racismo no Brasil e reforça 

as desigualdades sociais.  

Esse fato provoca sérias consequências para a construção da identidade 

das pessoas negras, pois desde o primeiro momento em que entra na 

escola, a criança negra é obrigada a conviver com um processo de 

desvalorização da sua cor, passando a se perceber como inferior ou 

desigual, já que as suas referências étnicas e culturais são substancialmente 

descriminadas. Como resultado desse processo, nos deparamos com uma 

educação limitada, excludente, pois não promove o respeito à diversidade 

e prioriza ideias e valores diferentes dos padrões estéticos da pessoa 

negra.  

A proposta desse Simpósio Temático é, portanto, promover o debate entre 

pessoas que desenvolvam pesquisas e/ou atividades relacionadas à 

inserção dos negros nos diversos campos da sociedade utilizando a sua 

consciência étnica como forma de expressão e resistência. Assim, 

pretendemos congregar experiências relacionadas à arte, política, 

religiosidade, educação, literatura, dança, performances, etc, realizadas 

por pessoas negras como um mecanismo de reconhecimento da sua 

identidade étnica.    

  



 
 

7. Memória e religiosidade em uma perspectiva étnica. 

Coordenadores: Dra. Paula Cristiane de Lyra Santos (URCA), Me. Roberto 

Viana de Oliveira Filho (URCA), Caio Victor Semião Alexandre (Mestrando 

ProfHistória-URCA) 

O presente Simpósio Temático se propõe a ser um espaço de discussão 

que trate da religiosidade em suas diversas formas de expressão não só 

como uma experiencia na sociedade contemporânea, mas também em 

momentos anteriores, em um tempo histórico mais recuado.  

A ideia principal que norteia o presente espaço de discussão é a de que 

ao longo do tempo, nos diversos espaços de experiencias sociais e culturais 

no Brasil, se constituíram diversas formas de expressões religiosas que são o 

resultado de encontros nem sempre pacíficos de matrizes diferenciadas 

trazidas por sujeitos e grupos originários de diversos espaços, que aqui se 

encontraram com outras formas de ser e de viver esta expressão da 

subjetividade humana. Serão considerados de interesse trabalhos que 

tragam como metodologia tanto a pesquisa documental quanto o resgate 

da memória a partir das mais diversas formas de entrevistas.  

A intenção da proposta é colocar em diálogo reflexivo experiencias do 

tempo presente, e de tempos passados, sobre uma questão tão 

contemporânea que tem ao longo da história gerado um número incontável 

tanto de encontros quanto de embates e que são perpassados sem sombra 

de dúvida de questões étnicas. Por ser temática sensível, já que a 

experiencia religiosa tem por base a fé, o simpósio visa ser principalmente 

um espaço de exercício de respeito e de cidadania. 

  



 
 

8. Imagens e Negritudes 

Coordenadores: Thiago de Abreu e Lima Florêncio (URCA) Alexsandro 

Batista de Oliveira (SEDUC-CE) 

 “É preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem-se que tornar-se 

visível.” (Beatriz Nascimento) 

Resumo: Este simpósio temático tem como proposta reunir pesquisas e 

estudos que tenham como ideia axial a negritude, tematizando o universo 

africano ou afrodescendente; textos que estejam relacionados também ao 

racismo, antirracismo, direito à comunicação e que promovam a 

democratização da imagem como um dos fatores de construção para a 

identidade negra. Propõe-se também o estudo sobre narrativas (literárias 

ou fílmicas), produções audiovisuais, relação de consumo e propagação 

por meio de diversas mídias, sobretudo as que tenham expressões através 

da imagem e da palavra escrita. São evidenciadas nesse simpósio temático 

as áreas Cinema, Publicidade e Propaganda, Literatura, Fotografia. 

  



 
 

9. Etnomatemática. Saberes tradicionais. Educação intercultural dentro 

e fora da Escola 

Coordenadora: Profa. Dra. Eliane Costa Santos. 

Resumo: A Etnomatemática tem o princípio básico de dialogar de forma 

interdisciplinar com as diversas culturas. Esse Grupo de trabalho tratara das 

diversas abordagens da etnomatemática na busca da decolonialidade do 

saber, portanto, tem o cuidado de receber trabalhos de diversas áreas do 

conhecimento que dialogue com saberes e fazeres tradicionais envolvendo 

as diversidades culturais de cada povo que constitui o Brasil e o mundo. A 

perspectiva intercultural dentro e fora permite com que a academia 

atravesse os muros e num dialogo sem "gaiolas" possamos trazer as 

memórias, os saberes e os fazeres científicos reconhecidos ou não pela 

ciência eurocêntrica, quebrando o paradigma de um olhar único, de uma 

única forma de fazer, de ensinar e aprender. 


