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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 

1. Identidades indígenas e quilombolas em processos de 

ensino-aprendizagens no campo de tensão entre 

territorialidade, gênero e direitos humanos 

Proponentes: Dr. Miguel Melo Ifadireó (UPE/PE; 

UNILEÃO/CE); Dr. Francisco Ercílio Moura 

(UNILEÃO/CE);Esp. Yohana Maria Monteiro Augusto Alencar 

(ADV-OAB/CE); Danielly Pereira Clemente (UNILEÃO/CE) 

 

O Simpósio de Trabalho tem como foco a publicação de 

estudos - pesquisas empíricas e/ou revisão de 

literatura -, eminentemente dentro dos Direitos Humanos 

e Movimentos Sociais, que tratem da questão indígena e 

quilombola no Brasil. Importante destacar a necessidade 

de ressignificação e de aprimoramento de estudos que 

apresentem novos desafios para os Direitos Humanos em 

matéria de diversidade cultural e interculturalidade, 

com foco nos povos originários e comunidades 

tradicionais do Brasil. Dentro desse contexto, 

espraiam-se tensões que buscam, por um lado, o 

equilíbrio entre a abertura da diversidade e a coesão 

social, para a promoção da integração e garantias da 

igualdade efetiva do direito de existir e do direito de 

retomar ou retornar aos territórios tradicionais que 

foram usurpados pelos colonizadores; por outro lado, 

observa-se a incompreensão de grupos majoritários, 

legitimados por valores sócio jurídicos (eurocêntricos 

e eminentemente mercantis) que aceleram a produção de 

mecanismos psicossociais de discriminação, preconceito 

e exclusão, advindos do massacrante processo de 

colonização e pós-colonização em contextos de 

inoperância das (autoridades estatais e de) governos 

brasileiros. Neste sentido, constata-se, nas 

contemporâneas abordagens teóricas dos Direitos 

Humanos, a promoção da comunicação entre os grupos 

sociais diferentes, objetivando, assim, uma maior 

participação e interação social que fomente a 

capacidade de criação e manutenção de identidades, bem 



como a reconquista de memórias coletivas retiradas 

pelos distintos processos de assimilação, aculturamento 

e aniquilamento cultural vivenciados pelos Povos 

Indígenas e pelas Comunidades Tradicionais Quilombolas. 

Assim, destacam-se as Convenções Internacionais – 

Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial; as Convenções nº 107 e 

nº 169 da OIT; a Convenção sobre a Proteção e Promoção 

da Diversidade das Expressões Culturais; Declaração das 

Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, entre 

outras – bem como as proteções e as garantias dispersas 

asseguradas pelas distintas Constituições brasileiras. 

Por fim, o ST se propõe a avaliar o atual estágio das 

políticas públicas e as recentes violações aos Direitos 

Humanos vivenciados pelas Povos Indígenas e pelas 

Comunidades Tradicionais Quilombolas, ou seja, a 

territorialidade, a educação e seus distintos processos 

de ensino-aprendizagem, os significados das teorias 

decolonais e dos estudos de gênero na promoção da 

identidade e do empoderamento dos povos e comunidades 

tradicionais.  

 

2. Interseccionalidades de gênero e étnico-raciais na 

filosofia afro-brasileira 

Proponentes: Me. Francisco José da Silva (UFCA); Me. 

Emanuel Marcondes de Souza Torquato (UFCA); Dra. Iara 

Maria de Araújo (URCA) 

 

A proposta do Simpósio Temático “Interseccioalidades de 

gênero e Étnico-raciais na Filosofia Afro-brasileira” 

pretende acolher comunicações que discutam questões 

relativas ao corpo, à sexualidade, gênero, raça e etnia 

no diálogo com a filosofia afro-brasileira, no intuito 

de qualificar a reflexão filosófica brasileira recente. 

Dentro da perspectiva que é própria da abordagem 

filosófica, objetiva-se uma amplitude no tratamento de 

problemáticas como identidade e alteridade, corpo e 

corporeidade, raça e etnia, filosofia ocidental e 

filosofias culturais, muitas vezes tratadas de forma 

fragmentária. Ao mesmo tempo, intenciona-se ainda 

proporcionar a reflexão sobre o lugar da filosofia no 

debate das identidades raciais e étnicas na sociedade 

brasileira (contemplando aspectos relativos à Lei 10 

639/03 sobre história e cultura africana – 

africanidades - e da lei 11.645/08 sobre a cultura 

indígena). O ST Busca discutir temas que dialoguem com 

as temáticas relacionadas ao corpos e sua 



possibilidades de vivência e experiência no âmbito do 

sexo, sexualidade e gênero, as diversas formas de 

(re)organização dos sujeitos; processos de 

subjetivação; discussões que envolvam os trânsitos e 

experimentações corporais, heteronormatividade, 

transexualidade, transgeneridade, performatividade e 

teoria queer. 

 

3. Relações étnico-raciais, Gênero e Sexualidade: história 

e educação em direitos humanos 

Proponentes: Dr. Cicero Joaquim dos Santos (URCA); Dra. 

Zuleide Fernandes de Queiroz (URCA); Antônio Carlos 

Dias de Oliveira (URCA) 

 

Este Simpósio Temático objetiva congregar estudantes, 

pesquisadores e militantes cujas práticas de ensino, 

pesquisa e extensão coadunam na direção das reflexões 

sobre as historicidades das relações de gênero e 

sexualidades, bem como na sua relação direção com os 

processos formativos escolares e não escolares e com o 

amplo debate sobre os direitos humanos. Nesse 

direcionamento o ST pretende frutificar diálogos entre 

estudiosos e militantes que problematizam as relações 

de gênero nas várias áreas de conhecimento,a exemplo da 

História, Pedagogia, Letras, Geografia, Ciências 

Sociais, Direito, Serviço Social e Artes, entre outras. 

Intentando provocar trocas de experiências concernentes 

aos processos formativos e às práticas de ensino-

aprendizagem nas quais as relações de gênero e 

sexualidades são problematizadas, este ST estará aberto 

aos relatos de experiências e estudos sobre processos 

formativos formais e não formais; políticas públicas em 

suas interseccionalidades; trajetórias de sujeitos 

coletivos e individuais; memórias e suas 

historicidades; crenças, práticas e teorias atreladas 

às relações de gênero e sexualidades. Tomando como 

referência a transdisciplinaridade, este espaço de 

reflexão colocará em cena o lugar da educação nos 

processos de construção e (des)construção dos gêneros, 

bem como nas invenções históricas e acepções tocantes 

às sexualidades e suas conexões com os direitos humanos. 

 

4. Literaturas africanas e afro-diaspóricas: entre 

memórias, artefatos e resistências 

Proponentes: Alcione Correia Alves (UFPI); Dra. 

Danielle de Luna e Silva (UFPB); Maria Elizabeth 

Peregrino Souto Maior (UFPB) 



 

Este simpósio pretende constituir-se espaço de 

discussão das literaturas africanas e afro-diaspóricas, 

com vistas à promoção de estudos interdisciplinares 

sobre a produção literária negra em África, 

Afroaméricas (Brasil, Estados Unidos, Caribe) e outras 

regiões da diáspora africana. Partimos da hipótese de 

que, para além da expressão (SOUZA, 2018) de uma memória 

coletiva (e individual), o texto literário negro também 

se configura como artefato artístico e cultural, bem 

como estratégia de sujeitas(os) agentes contra formas 

observáveis de violência epistêmica (racismo, sexismo, 

genocídio, apagamento da história do povo negro, entre 

outros). Destarte, encorajamos a submissão de 

comunicações orais cujos temas evidenciem as relações 

entre literaturas negras e noções circulantes no campo 

tais como resistência, memória; bem como pesquisas que 

se debrucem sobre o fazer literário negro, 

considerando-o como campo epistemológico em construção. 

Receberemos pesquisas, relatos de práticas pedagógicas 

e de propostas de intervenção social que tenham o texto 

literário como seu ponto de partida.  

 

5. Movimentos sociais contemporâneos: potências e limites 

dos corpos-bandeira 

Proponentes: Dr. Roberto Marques (URCA/PPGS/UECE); Ana 

Verônica Barbosa Isidório (Frente de Mulheres do 

Cariri); Tiago Alexandre dos Santos (URCA) 

A presença de negros e negras, pessoas LGBTT, mulheres, 

lideranças de bairros, populações ribeirinhas, 

quilombolas, lideranças indígenas e rurais dentre 

tantos outros sujeitos de direitos invisibilizados pelo 

Estado reconfigurou a pauta da participação política 

contemporânea. Recentemente, intensos embates entre 

essas populações e os poderes públicos vem sendo 

narrados a partir de sujeitos específicos através de 

características significativas de seus corpos; dos 

objetos que portam, de suas performances. Esses 

emblemas e insígnias funcionam como sinais diacríticos 

do lugar que esses sujeitos ocupam no mundo, como 

corpos-bandeira que realçam estrias no tecido social, 

ao tempo que impõem reflexão sobre diversidade, 

hierarquias e multiplicidade existente no horizonte da 

vida social e suas disputas. Esse Simpósio Temático 

pretende refletir sobre os limites e potências dos 

movimentos sociais experienciados a partir dos corpos: 

feminismos, putafeminismo, movimentos negros, 



articulações de pessoas LGBT, populações quilombolas, 

artivismos, lideranças rurais e outras experiências de 

militância reapresentadas a partir de insígnias de 

diferença. Serão priorizados relatos de experiência de 

militâncias e participação política de sujeitos 

socialmente localizados que tomem os múltiplos 

significados eliciados através dos corpos em diferentes 

arenas dos embates políticos contemporâneos, bem como 

debates conceituais e teóricos relacionados ao tema.  

 

6. A cultura negra no ensino de Arte: narrativas de 

formação, saberes e práticas educativas 

Proponentes: Me. Hugo de Melo Rodrigues (UECE); Dra. 

Cicera Sineide Dantas Rodrigues (URCA); Dra. Otília 

Aparecida Silva Souza (URCA) 

A cultura negra no ensino de Arte ao longo da história 

tem passado por mudanças significativas. Neste sentido, 

as narrativas se constituem em uma importante 

ferramenta na socialização e registro das trajetórias, 

lutas e resistências negras no processo de ensino e 

aprendizagem na Arte. Assim, o eixo central deste 

Simpósio temático é trazer estas narrativas que 

transitam pela formação, saberes e práticas educativas 

da cultura negra que relatem experiências no campo do 

ensino de Arte em diversos espaços educacionais. 

Considerando o diálogo estabelecido entre o Artefatos 

da Cultura Negra e os vários segmentos sócio 

educacionais, receberemos propostas de artigos que 

abordem temáticas relacionadas a formação docente 

(inicial e contínua), sobretudo as que contemplam 

narrativas, saberes e práticas educativas que 

vislumbrem o campo do ensino de Arte em articulação com 

a cultura negra. O simpósio será um importante espaço 

de promoção de debates reflexivos a serem gestados por 

meio da divulgação de pesquisas que tratem sobre o papel 

do ensino da Arte na valorização e fortalecimento da 

cultura negra.  

 

7. Educação e Movimentos Sociais Antirracistas: 

perspectivas ativistas e teóricas sob intersecção de 

identidades, raças, gênero e classe 

Proponentes: Dr. Marco Antônio Lima do Bonfim; 

Mestrando Andy Monroy Osório; Mestrando Francisco Raule 

de Sousa (Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em 

História e Letras/UECE/GEDIRG) 

 

Nas últimas décadas tanto o conceito de educação quanto 

o de movimento social vem cada vez mais sendo 

reelaborados, principalmente devido às novas 



configurações sócio-político-culturais e das lutas 

sociais. No âmbito das pesquisas acerca dos Movimentos 

Negros aqui no Brasil, por exemplo, Gomes (2017) 

sustenta que o Movimento Negro Brasileiro pode (e deve) 

ser concebido como um movimento educador, isto é, um 

produtor de saberes emancipatórios e um sistematizador 

de conhecimentos no que diz respeito à questão racial 

em nosso país. Temos vivenciado também uma profusão de 

pesquisas acadêmicas e de práticas de militância que, 

cada vez mais, tem dialogado com perspectivas 

interseccionais (ANZALDÚA, 1999; DAVIS, 2012; HALL, 

2014; HOOKS et al, 2004; KILOMBA, 2016; PINTO, 2014 

entre outra/os) entre as categorias raça, gênero e 

classe. Nesse sentido, esse simpósio busca abrigar 

discussões, problematizações e experiências de pesquisa 

e militância que se relacionem com o binômio 

educação/movimentos antirracistas no Brasil, 

principalmente no que concerne ao contexto nordestino. 

Busca-se, portanto, acolher neste simpósio comunicações 

ativistas e teóricas sob a intersecção identidades, 

raça, gênero e classe oriundas de variados pontos de 

vista (VIVEIROS DE CASTRO,1996). 

 

8. Narrativas negras: imagens e som 

Proponentes: Dr. Thiago de Abreu e Lima Florêncio 

(URCA); Dr. André Álcman Oliveira Damasceno (URCA); 

Alexandro Batista de Oliveira (Secretaria de Educação 

Básica/CE); Cineasta Catherine Murphy (Estados Unidos) 

Este simpósio temático tem como proposta reunir 

pesquisas e estudos que tenham como ideia axial a 

produção de narrativas negras, tematizando o universo 

africano ou afrodescendente, no que se refere às 

expressões escrita, sonora e audiovisual. Pesquisas que 

estejam relacionadas ao racismo, antirracismo, direito 

à comunicação e que promovam a democratização da 

literatura, imagem e música como fatores de construção 

das identidades negras. Propõe-se também o estudo sobre 

produções que utilizem como suporte a internet e mídias 

sociais, sobretudo as que procuram conjugar imagem, som 

e palavra escrita. São evidenciadas nesse simpósio 

temático as áreas Cinema, Música, Literatura, 

Fotografia, Publicidade e Propaganda. 

 

9. Gênero e comunidades tradicionais: narrativas e 

autorrepresentação 



Proponentes: Me. Iarinma de Morais Paula (Fundação 

Grupo Esquel Brasil – Maranhão); Me. Linalva Cunha 

Cardoso Silva (CPT/RAICE Maranhão); Profa. Me Valéria 

Correia Lourenço (IFCE/Crateús) 

 

O Simpósio Temático ora proposto pretende receber 

trabalhos de diferentes áreas disciplinares 

(Antropologia, História, Sociologia, Literaturas, Artes 

plásticas), que tenham como foco a narrativa e a 

autorrrepresentação sobre/de mulheres indígenas, 

quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, pescadoras e 

mulheres vítimas de trabalho análogo à escravidão. 

Compreendendo que a representação desses grupos, por 

vezes, organizados em identidades coletivas, pode 

potencializar-se em uma forma de luta, nos interessa 

receber trabalhos que dialoguem com a forma como 

diferentes áreas disciplinares representam essas 

identidades e como atualmente podemos pensar a 

autorrepresentação dessas mulheres que, por muito 

tempo, foram vistas somente como objetos de 

determinadas pesquisas e que hoje têm reivindicado a 

autoria de suas narrativas. Ademais, trabalhos que 

debatam sobre gênero em diálogo com temas como 

identidade coletiva, comunidades tradicionais, estado-

nação, políticas públicas, além do lugar da memória na 

construção dessas identidades serão bem-vindos neste 

Simpósio que terá como base a discussão acerca da 

autoria científica.    

 

10. Desafios e possibilidades da aplicação das Leis 

10.639/03 e 11.645/08 na educação básica 

Proponentes: Dra. Rosângela Ribeiro da Silva; Antônia 

Suele de Souza Alves; Thiago Silva Galdino (UNILAB/CE) 

 

O atual contexto político-social brasileiro apresenta-

nos ameaças na perspectiva de restrição das liberdades, 

da democracia e do desenvolvimento da ciência. É um 

contexto em que as universidades e escolas públicas, 

assim como o currículo escolar têm sofrido ataques que 

buscam confundir e pôr em questão os fundamentos de 

práticas docentes que têm por base o conhecimento 

científico.  Entretanto, a formação de professores tem 

avançado em temáticas como a Lei 10.639/03, na qual 

teve sua aprovação pelo Parecer  CNE/CP 03/2004, que 

instituiu as Diretrizes curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de 

História e Cultura Africana e Afro-Brasileira a serem 



aplicadas nos estabelecimentos de ensino de diferentes 

níveis e modalidades da educação básica, alterada pela 

educação indígena, com a Lei 11.645/08. Coube aos 

sistemas de ensino orientar e promover a formação de 

professores e supervisionar o cumprimento das DCNs 

citadas. Nesse sentido, este Simpósio Temático se 

propõe a constituir espaço para as discussões de 

pesquisas que considerem as práticas pedagógicas em 

escolas de Educação Básica e temas, como, a questão da 

diversidade nas relações étnico-raciais e a aplicação 

das referidas leis, que promovam integração e 

conscientização que levem ao respeito às diferenças e 

às diversidades culturais. 

 

11. Literatura africana e afro-diaspórica como análise 

social 

Proponentes: Doutorando Edilvan Moraes Luna (UFBA); 

Mestranda Clessiana de Oliveira Lopes (UFCG); Mestranda 

Miscilane Costa Silva (UFCG) 

Este simpósio tem por objetivo criar um espaço de 

reflexão sobre literaturas africanas e afrodiaspóricas 

que emergem ao longo do século XIX e início do XX como 

resposta às diferenças coloniais postas pelo 

imperialismo político, econômico e cultural 

eurocêntrico. A literatura, longe de ser um retrato 

passivo da vida sócio-histórica, desempenha uma função 

ativa, performática, onde a cotidianidade é posta em 

análise a partir da ficcionalização e narração da 

realidade. Nesse sentido, inúmeros autores de origens 

africanas vem produzindo romances, contos e novelas que 

colocam em evidência questões que envolvem os desafios 

de personagens que vivem nos limites instaurados pela 

violência colonial. Se a literatura, como sugere 

Sevanen (2018), pensa o mundo a partir da perspectiva 

de um sujeito que a experiencia, então temos contextos 

possíveis que ressaltam situações-problemas vivenciadas 

por atores sociais que, de diferentes modos, sentem a 

marginalização, subalternização e dominação colonial, 

além da colonialidade do poder, saber e ser que os 

cercam. Nessa perspectiva, obras de autores como Chinua 

Achebe, Nadine Gordimer, Mia Couto, Pepetela, Paulina 

Chiziane, Ishmael Beah, colson whitehead, Toni 

Morrison, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, dentre 

outros, são lócus de análise literária, histórica e 

sociológica neste simpósio temático. 

 



 

12. Filosofia africana e pretagogia: resistindo, 

descolonizando e afrorreferenciando o conhecimento 

Proponentes: Me. Adilbênia Freire Machado (UFC), Me. 

Maria Kellynia Farias Alves (UFC); Me.Francisco José da 

Silva (UFCA) 

 

Essa proposta de Simpósio Temático (ST) tem o intuito de 

dialogar com diversos saberes em torno da filosofia 

africana e da pretagogia com o objetivo de refletirmos, 

conhecermos e disseminarmos conhecimentos 

afrorreferenciados numa perspectiva de descolonização e 

resistência. Assim, o simpósio se propõe a acolher 

temáticas em torno das relações étnico-raciais para a 

resistência, compreendendo a importância do 

reconhecimento e da potencialização da ancestralidade 

africana nas construções teórico-metodológicas de um 

conhecimento que visa descolonizar epistemologias, 

currículos e metodologias, descolonizar “olhares”, 

compreendendo que somos fontes de saberes ancestrais. 

Neste sentido, o ST introduz o tema da ancestralidade 

como elemento irrecusável numa abordagem sobre filosofia 

africana e pretagogia, o qual apresenta-se na proposta 

em questão como um dos núcleos fundamentais do pensar 

africano e afro-brasileiro, na medida em que se constitui 

como parte do ethos africano em sua forma própria e 

peculiar de filosofar. 

 

 

13. História, literatura e movimentos sociais negros 

contemporâneos: problemas (d) e métodos 

Proponentes: Dra. Maria Telvira da Conceição (URCA); 

Dr. Edson Soares Martins (URCA); Maria Eliana Ferreira 

de Lima (GEPAFRO) 

 

O objetivo do simpósio é reunir trabalhos no campo das 

humanidades – sobretudo quando em articulação com os 

movimentos sociais –, com enfoque historiográfico, 

literário, sociológico e/ou cultural, voltados para as 

problematizações metodológicas de estudos da (e com a) 

população negra e suas formas de resistência social em 

diferentes contextos e regiões. Espera-se dialogar com 

os pesquisadores e militantes negros sobre as novas 

frentes de lutas dos movimentos negros na atualidade e 

sobre o olhar das ciências acerca de tais 

enfrentamentos. 



 

14. Africanidades e as encruzilhadas na 

contemporaneidade 

Proponentes: Dra. Cicera Nunes (URCA); Dr. Itacir Luz 

(UNILAB); Dr. João Luís do Nascimento Mota (URCA); Dra. 

Dawn Alexis Duke (Universidade do Tennessee) 

 

O presente simpósio se propõe a dialogar com 

experiências que venham sendo desenvolvidas no campo do 

ensino, da pesquisa e da extensão, com abertura ao 

exercício interdisciplinar, ou seja, a um saber-fazer 

"entre-lugares". Nesse sentido, espera constituir-se 

num fórum para socialização de reflexões sobre as 

trajetórias dos povos africanos na contemporaneidade, 

bem como a ressignificação da presença e vivências do 

povo negro no contexto da diáspora. Tal perspectiva que 

envolve o debate sobre a história e a cultura negra, 

portanto, pode aproximar pesquisadorxs, ativistas dos 

movimentos sociais e profissionais que atuam no campo 

educacional nos seus diferentes níveis, modalidades e 

segmentos, para traçar um panorama que reflita as 

aproximações, distanciamentos e desafios nas reflexões 

que vem sendo produzidas nesse campo, apontando 

possibilidades de ampliação dos trabalhos acadêmicos e 

não acadêmicos com enfoque na temática das 

africanidades em suas diferentes expressões. 

 

 

 

 


