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CENTRO DE HUMANIDADES 

MESTRADO EM HISTÓRIA - MAHIS  

LINHA TEMÁTICA: Memória, Oralidade e Cultura Escrita 

Grupo de Pesquisa: Oralidade, Cultura e Sociedade 

 
 

  
 

1. Apresentação 

O Grupo de Pesquisa “Oralidade, Cultura e Sociedade” foi criado em 2002, com o objetivo de 

superar os referenciais esteriotipados da cultura erudita, buscando tanto aqueles inerentes às 

culturas de tradição oral e que guardam resíduos dessa tradição, como as emergentes do alcance dos 

meios de comunicação. A princípio o GP era composto por professores e alunos da área de História, 

do Serviço Social, das Ciências Sociais, da Educação e docentes e discentes do Mestrado 

Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade, da Universidade Estadual do Ceará. Em 2003 foi 

publicado um número do caderno dos Núcleos e Grupos de pesquisa, vinculados a esse Mestrado, 

dedicado à História Oral, com artigos de professores e alunos e Editorial do Professor Dr. Antônio 

Torres Montenegro, Vice-Presidente da Associação Brasileira de História Oral (ABHO). (O Público 

e o Privado. Fortaleza: 2003, ano 1,n.., jul./dez. 2003, 152p..ISSN 1519-5481).Com a instalação do 

Mestrado em História, na UECE, o referido GP, além dos membros fundadores, passou a contar 

com alunos desse Mestrado, o que determinou, prioritariamente, o direcionamento da programação 

de suas atividades aos temas e métodos requeridos pelos projetos de pesquisa dos alunos, sem 

excluir a possibilidade de atender os interesses de pesquisa dos professores. A programação do 

Simpósio Oralidade e Memória Social: experiências teórico-metodológicas foi elaborada com o 

intuito de atender não apenas os alunos do MAHIS ou de outros Mestrados, mas também 

possibilitar a participação de alunos da graduação da UECE, da UVA, da URCA e da UFC, 

interessados em apresentar trabalhos e melhor conhecer a dinâmica metodológica da história oral. 
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2.   Objetivos: 

2.1. Propiciar uma atualização teórico-metodológica a professores e alunos da Graduação 
e da Pós-Graduação, interessados no uso da História Oral. 
2.2, Analisar o alcance da transdisciplinaridade, na busca de um apoio teórico e de uma 
metodologia, capazes de superar as tradicionais barreiras no campo das ciências sociais. 
2.3. Fornecer aos professores e alunos do GP “Oralidade, Cultura e Sociedade” uma 
oportunidade de divulgar suas pesquisas, fundamentadas na história oral. 

 

3. PROGRAMAÇÃO: 

 
Dia 22/10/2008 
19:00 hs: Conferência de Abertura:  
 
História Oral e Memória Social: experiências teórico-metodológicas 
 
Prof. Dr. Francisco Alcides do Nascimento, docente da Pós-Graduação em História, da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Membro da Associação Brasileira de História 
Oral (ABHO). 
 
Dia 23/10/2008 
Das 14:00 às 17:00 hs: Apresentação das Comunicações. 
 
Às 19:00 hs.: Mesa-Redonda: 
 
Oralidade e Narrativas: Experiências Metodológicas. 
 
Professor Dr. Gisafran Nazareno Mota Jucá, Professora Dra. Berenice Abreu de Castro 
Neves, do Curso de História da UECE e do MAHIS e Professora Doutora Valéria Maria 
Sampaio Mello,  Professora do Departamento de Línguas Estrangeiras da UECE. 
 
 
Dia 24/10/1008 
 às 9:00 hs: Mesa-Redonda  
 
Memória e Tradição Oral 
  
Professora Dra. Elba Braga Ramalho, Professora Titular do Curso de Música da UECE, 
Professor Dr. Gerson Augusto de Oliveira Junior, Prof. do Curso de Ciências Sociais e do 
MAHIS e Professora Drª Martine Suzanne Kunz, do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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Dia 24/10/1008 
Às 19:00 hs: Mesa-Redonda   
 
 História Oral e Política. 
 
Professor Dr. João Rameres Regis, Professor do Curso de História da UECE/FAFIDAM, 
Professora Drª Lucili Grangeiro Cortez, Professora do Curso de Ciências Sociais e do 
MAHIS e Professor Dr. Altemar da Costa Muniz, Professor do Curso de História da 
UECE/FECLESC. 
 

 
 
 
4. Inscrição 

 
4.1. A inscrição no simpósio ocorrerá via internet através do e-mail oficial do evento: 
simposiooralidade@hotmail.com (para os proponentes de apresentação de trabalho), e 
ocorrerá entre os dias 10 a 30 de setembro de 2008.  
4.2. Para se inscrever é necessário o enviou da ficha completa mais uma cópia do 
comprovante de pagamento digitalizado para o e-mail oficial do evento: 
simposiooralidade@hotmail.com dentro do prazo estabelecido anteriormente (no caso de 
apresentação de trabalho). 
4.3. As cartas de aceite serão enviadas via e-mail até a data 10/10/ 2008. 
4.4. Para participar na categoria ouvinte as inscrições ocorrerão até a data de início do 
evento (22 e 23 de outubro). 

 
Valores da Inscrição 

 
 

Categoria Valor 
Estudantes de graduação e mestrado 
(participação como ouvinte mais comunicação) 

15,00 

Professores mestres e doutores 
(particpação como ouvinte mais comunicação) 

20,00 

 
Dados Bancários 

Banco Bradesco 
Conta: 0004762-7 
Agência: 0649-1 

Nome: Samuel Pereira de Sousa 
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    5. Normas para apresentação de trabalhos 

 
1. Uma apresentação por proponente. A Avaliação, aceitação e eliminação das pesquisas 
dentro dos grupos de trabalhos serão realizadas pelos coordenadores de cada GT. 
2. Os resumos deverão ser enviados juntos a ficha de inscrição. Devem seguir as seguintes 
normas: 

1) Fonte Times New Roman, tamanho 12; 
2) Espaçamento simples; 
3) Até 10 linhas; 
4) Não utilizar notas de rodapé; 
5) 03 palavras-chave. 

 
 
     6. Linhas de comunicação: 

 
1.  Memória e Trabalho 
Profª. Luciana Ximenes Barros (PPGH/UECE) 
 
O grupo de trabalho pretede refletir sobre a construção do saber histórico relacionado à  memória do mundo 
do trabalho e a vida de trabalhadores. Assim sendo, objetos de estudos dos mais variados que permeiam essa 
campo, como é o caso das sociabilidades, visão de mundo, memórias orais, leitura e relações partidárias, 
além de tantas outras, poderão ser discutidos e elucidados abrindo assim novas percepções sobre as relações 
de trabalho  e a formação e vivência dos trabalhadores. 

 
2. Memória e Tradição 
Prof. Cícero Joaquim dos Santos (PPGH/UECE) 
Profª. Luciana Moura (PPGH/UECE) 
 
Este Gt visa proporcionar discussões de pesquisas que tenham como foco de investigação a problemática das 
mudanças sociais e da tradição. Nessa perspectiva, abre-se um leque de possibilidades de abordagens, como 
as reflexões sobre representações, narradores, narrativas orais e escritas e tradição oral. Dessa forma, a 
proposta pretende abordar a dialética da repetição, mudança e (re)significação, a partir das subjetividades 
dos atores sociais. 
 
3. Memória e Cultura Popular 
Profª. Aline Virino (PPGH/UECE) 
Prof. Francisco Gerardo Cavalcante do Nascimento (PPGH/ UECE) 

Em interlocução com outras fontes e metodologias de pesquisa, a História Oral abrange sua área de 
conhecimento, abrindo perspectivas para a visão de tempo presente representado através da Cultura 
popular e da memória. O objetivo deste grupo de comunicações é gerar um encontro de pesquisas 
direcionadas para o referido foco e motivar os pesquisadores para discussões e debates de novas 
interpretações dinâmicas do saber histórico sobre a sociedade. E desta forma colocar a importância das 
memórias populares como principio de identificar as práticas culturais produzidas e conduzidas por novos 
sujeitos e suas próprias percepções. 
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4. Memória e Política     
Prof. Samuel Pereira de Sousa (PPGH/UECE) 
Prof. José de Arimatéia Vitoriano de Oliveira (PPGH/ UECE) 
 
Percebendo as revisões historiográficas e as novas formas de análises, que envolvem a construção do campo 
político, o GT pretende discutir a relação que se estabelece entre esse campo com o cultural e o social. 
Assim, estas novas percepções sobre o político, demandam novos objetos e abordagens, onde se insere o 
trabalho com a oralidade.  Dessa forma, as representações da memória, das narrativas e dos discursos, 
tornam-se elementos problematizáveis no processo de construção dos saberes históricos, dando-nos a 
possibilidade de olhares abrangentes e dinâmicos.  
 
5.  Cidade, Espaço e Tempo 
 Prof. Dr. Francisco Alcides do Nascimento - UFPI 
 
A temática proposta almeja agrupar pesquisadores voltados às cidades, numa discussão interdisciplinar. A 
abordagem feita pela história cultural nos revela a cidade como um problema e um objeto de reflexão, 
destacando as representações e o imaginário, analisados através da metodologia da história oral, o que 
implica lidar com discursos e imagens da(s) cidade(s), a partir de espaços, atores e práticas sociais. 
 

 
 
7. Normas para publicação dos artigos nos anais:  
 

Os inscritos que apresentarem trabalho em GTs e os conferencistas que desejarem publicar 
seus textos nos anais devem obedecer as seguintes instruções:  

1. Enviar o texto completo para o endereço: simposiooralidade@hotmail.com até 30 

de setembro de 2008. Os arquivos recebidos serão confirmados por meio deste e-

mail; 

2. Aceitar que o envio do texto implica a cessão dos direitos autorais; 

3. Os arquivos deverão ser salvos na extensão "doc", digitados em programa editor 

de texto no padrão do Microsoft Office Word, edição XP ou superior; Fonte 

Times New Roman 12 e espaçamento 1/5; Margens: superior: 3 cm, inferior: 2cm, 

esquerda: 3cm, direita: 2cm;  

4. Os textos deverão conter no máximo 10 páginas. 

5. A autoria e a instituição de origem deverá vir após o título, à direita, (ex: Samuel 

Pereira de Sousa – UECE). Em nota de rodapé deve ser indicada a titulação, o e-

mail e a agência financiadora, quando for o caso;  
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6. Os textos não deverão conter tabulação, colunas ou separação de sílabas 

hifenizadas;  

7. O tamanho máximo de arquivo aceito é de 1MB. Caso seu trabalho contenha 

imagens, essas deverão ser escaneadas em 300 dpi no formato TIF ou JPG, 

dimensionadas no formato de aproximadamente 5x5 cm e gravadas no próprio 

documento; 

8. As tabelas devem ser digitadas seguindo a formatação padrão de tabela do 

programa editor de texto;  

9. As citações de até três linhas devem constar entre aspas, no corpo do texto, com o 

mesmo tipo e tamanho de fonte do texto normal. As referências das mesmas 

devem indicar entre parênteses nome do autor em letras maiúsculas, ano de 

publicação e páginas (SANTOS, 2007:20-21);  

10.  As citações, a partir de quatro linhas, devem estar em Times New Roman 10, 

itálico, com recuo esquerdo de 4 cm. As referências das mesmas devem constar no 

corpo do texto, entre parênteses, como no exemplo acima;  

11.  O uso de notas de rodapé é de caráter explicativo/complementar e devem ser 

numeradas em algarismos arábicos seqüenciais (Ex.: 1, 2, 3, etc.) e não devem 

ultrapassar o número máximo de 25 notas. 

12. As referências bibliográficas deverão ser colocadas no final do texto e deverão 

respeitar as regras da ABNT, dispostas em ordem alfabética por autor.  

13. As páginas do texto devem ser numeradas (superior direita), com exceção da 

primeira.  

 
 
 


