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INTRODUÇÃO 

As discussões em torno da historiografia militar estabeleceram até os anos de 1950 o              

campo dos fatos necessariamente dignos de representação, os mesmos estariam direcionados           

para os grandes feitos dos homens de poder. Nessa perspectiva, os combates passariam a ser               

descritos meticulosamente, narrados como peças teatrais, nas quais, alguns sujeitos ocupavam           

posições de protagonismo - dentre eles podemos destacar o Duque de Caxias e o General               

Osório ambos participaram do maior evento militar do século XIX a Guerra do Paraguai              2

(1864-1870) e se tornaram patronos de corporações militares e dignos de homenagens sendo             

referenciados como símbolos de masculinidade -, enquanto os demais detinham funções           

figurativas, apenas participantes do galardão de um combate regido por uma única mente, em              

prol da coletividade. Compreende-se, nesse sentido, que a participação na Guerra do Paraguai             

e nessas corporações de forma mais ampla, funcionou como meio de manutenção e             

fortalecimento de relações de poder e sociabilidades, bem como a proliferação de discursos             

contundentes sobre masculinidade e comportamento social. 

As autoridades provinciais e enfaticamente as militares ao relacionar as atividades           

cotidianas dos homens negros pertencentes às camadas livres, – especificamente os momentos            

de divertimento – com situações de desordem pública e/ou degradação dos estereótipos acerca             

de suas funções sociais de cidadão, pai, marido e filho contribuíram para criação de um               

estigma, funcionando como meio para arregimentar homens para as corporações militares,           

também era uma das formas de punir e culpabilizar esses indivíduos – ou seus familiares –                

por suas condições de desamparo.  

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal da Paraíba UFPB-PPGH.              
Bolsita Capes.  
2 Luís Alves de Lima e Silva (Duque de Caxias), patrono do Exército Brasileiro. Manuel Luis Osório ( é patrono                    
da Arma de Cavalaria do Exército brasileiro.  
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Sendo dessa forma, essa discussão não apenas focará nas análises acerca da “nova”             

história militar, também adentraremos aos estudos de gênero.  

As ciências sociais têm vindo a desenvolver um conjunto de investigação           
sobre os papeis de gênero atribuídos aos seres humanos do sexo masculino.            
Ainda assim ao longo da história institucionalizaram-se estereótipos de         
masculinidades que reforçam um conjunto de características tidas como         
marcantes na construção da masculinidade. (VIEIRA, 2011, p.296)  

Além do que: 

A dimensão relacional da categoria gênero é uma grande força de           
estruturação das práticas sociais em geral, sendo que sua ordenação se           
encontra necessariamente vinculada a outras estruturas sociais. As relações         
de gênero se constituem como um dos principais componentes da          
estruturação social [...] (SANTOS, 2007, p.132) 

Essa discussão auxiliará a pensar sobre os papeis atribuídos aos homens e a vinculação              

entre masculinidade e militarização, associadas a arquétipos sociais que deveriam ser           

desempenhados satisfatoriamente, por todos os indivíduos do gênero masculino.  

Bem como, a participação das autoridades na elaboração desses discursos sobre os            

homens negros militares pertencentes às fileiras dessas instituições , ou seja, pretende-se           3

agregar a história política renovada também como arcabouço teórico, compreendendo a           

dimensão política de proteção e manutenção da ordem imperial, fomentando estratégias de            

recrutamento e ordenamento social. Para além disso,consideramos importante destacar as          

relações familiares analisando a função dos parentes na formação discursiva das autoridades e             

as redes de sociabilidade nas quais os militares estavam inseridos.  

Destaca-se que a multiplicidade de estudos desenvolvidos pela historiografia         

principalmente na segunda metade do século XX, e as relações estabelecidas entre esses             

campos historiográficos, que foram possibilitadas pelo advento de novas abordagens e           

análises teórico metodológicas, promovidas pela ampliação das/nas fontes. Possibilitaram a          

reanalise das fontes circunscritas na oficialidade, portanto, não descartado-as – embora sua            

função de prova tenha sido reelaborada –, contudo, também outros tipos de fontes começaram              

a surgir objetivando compor uma narrativa mais robusta por parte dos historiadores. Como             

sugere Bacellar: 

3 Nesse caso estamos nos referindo a duas corporações Exército Brasileiro e Guarda Nacional, milícia criada em 
1831 e extinta no inicio do século XX.  
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A relação entre historiadores e as fontes documentais, [...], não foi sempre a             
mesma, como nos mostram importantes e divulgados trabalhos de         
Historiografia. Dos que viam documentos fontes de verdade, testemunhos         
neutros do passado, aos que analisam seus discursos, reconhecem seus          
vieses, desconstroem seu conteúdo, contextualizam suas visões, muito se         
passou e, como foi dito, pode ser estudado na ampla bibliografia à            
disposição sobre o assunto [...].  (BACELLAR, 2008, p.25) 

Ressignificar o olhar sobre essas fontes oficiais, possibilitou nesse trabalho incorporar           

o maior número de elementos para compor esta análise. Visualizar não só como esses homens               

eram “insubordinados” e “perturbadores” da ordem pública, ultrapassando a superficialidade          

das falas e adentrando a intencionalidade dos sujeitos, conquanto, ressalta-se a limitação no             

tocante à investigação de todos os propósitos dos produtores dessas fontes. 

Em decorrência dessa modificação na interpelação das fontes, os grupos e sujeitos            

históricos “minoritários” – ou pouco evidenciados –, entrementes, representativos dos meios           

populares, levaram os historiadores a reavaliarem eventos, sujeitos e até mesmo almejando            

rumos inauditos para suas pesquisas e inquietações destacadamente,no nosso caso, sobre as            

questões militares e movimentos de guerra. Segundo Jim Sharpe:  

[...] a “história da guerra” assim como a própria história, não é um fenômeno              
linear e universal. Em outras palavras, ela tem uma historicidade que varia            
de acordo com a temporalidade e mais ainda, possui um significado diferente            
nas diversas culturas produzidas pela humanidade. (SHARPE, 1992, p.17). 

Discorrendo sobre a afirmação do autor e sua vinculação com nosso recorte, a história,              

igualmente as discussões promovidas sobre história da guerra e militar, como vista na             

contemporaneidade, não é participe de uma linearidade, sendo assim, seus eventos, assim            

como as batalhas, insurreições, motins e conturbações humanas de qualquer natureza,           

padecem de rupturas e recortes, de avanços e retrocessos que devem ser considerados pelos              

historiadores que se debruçam nesses debates.  

Consideramos, portanto, que a partir desse movimento não apenas a forma como a             

trajetória dos corpos militares atravessa uma reestruturação, coadunando com as temáticas a            

serem abordadas, diversificando o campo a ser explorado. Notamos, consequentemente, a           

existência intrínseca de especificidades e descontinuidades inerentes ao percurso militar e dos            

militares, ou seja, as redes de mando e trocas, as negociações relacionadas à conjuntura              

político-administrativa, formulando esquemas clientelares e hierarquizados entre os próprios         

militares e perante a sociedade. Sendo assim, no equivalente aos estudos atuais produzidos             
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sobre os militares negros na sociedade oitocentista, foco de nossas discussões, destacam-se as             

dinâmicas sociais e a inserção dos militares, consequentemente os discursos produzidos pelas            

autoridades, marcados pelo monitoramento extensivo das camadas populares, pela         

desvalorização fundamentada na ideologia de inferioridade, na suspeição e depreciação da           

masculinidade negra, associada ao cativeiro, haja vista que os momentos de insurreição            

também contavam com a participação da população negra livre e escravizada. 

No contexto analisado, o Império do Brasil passou por momentos de intensas            

modificações em decorrência dos extensos conflitos que se desenvolviam em seu território e             

fora dele . Esses conflitos desafiavam a capacidade do império de arregimentar e guarnecer as              4

fileiras com homens minimamente versados na disciplina militar e na manutenção de suas             

vidas em situações hostis, além dos escassos recursos financeiros e bélicos. Fundamental e             

incontestável para esta nação em condição adversa era a necessidade orgânica de manter as              

redes de acesso aos indivíduos o mais controladas – entretanto, compreende-se que esse             

controle não era pleno –. Para tanto, não só os meios oficiais quanto os extraoficiais,               5

deveriam funcionar a serviço dessa manutenção.  

Caracterizada, nessa conjuntura, como sustentáculo de uma série de práticas que           

possibilitavam a continuidade das redes de poder e controle a cultura política expressa por              

esses sujeitos, asseverava as trocas dentro e fora das corporações militares, igualmente a             

formulação de sociabilidades. [...] uma cultura política, qualquer que seja ela, está associada             

diretamente a uma realidade concreta e objetiva, surgindo, então como fruto das experiências             

históricas vividas ao longo do tempo e, somente assim, será possível a apreensão, bem como,               

o respectivo exame do objeto. (LENA JUNIOR, 2012, p.156). Vale salientar, que a cultura              

política é uma forma de abarcar relacionamentos, tanto resguardados pela oficialidade –            

conscritos pelos cargos políticos/administrativos e militares – quanto na privacidade familiar e            

das relações fraternais. Ela estende-se aos benefícios, protecionismos e discursos veiculados.  

Consequentemente, pensar de que forma essa cultura política aconteceu na província           

da Paraíba do Norte para os homens negros e militares, permiti compreender as estratégias              

4 Podemos citar alguns movimentos internos como foi o caso da Farroupilha (1835-1845) ,Revolta dos Malês                
(1835), Ronco da Abelha (1851-1852). Bem como os conflitos externos, dentre eles o maior a Guerra do                 
Paraguai (1860-1870). 
5 Concebemos como meios oficias as próprias corporações no interior dos quartéis, e as secretarias e ministérios                 
que cuidavam dos repasses informacionais do Governo Central para as províncias. E os meios extraoficiais               
constituíam os relacionamentos estabelecidos de formas verticalizadas e orizontalizadas entre os indivíduos.  
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utilizadas por esses indivíduos – tanto para os homens pertencentes à elite, quanto para os               

homens livres pobres e negros -. Entendemos que para analisar a participação dos homens              

negros, é também necessário abarcar as ações dos homens da elite, principalmente, daqueles             

envolvidos com as corporações militares, ponderando sobre seus comportamentos e a forma            

como utilizavam os meios oficiais (fontes produzidas pelas corporações militares e nos            

espaços político-administrativos). 

Para esses indivíduos as corporações militares funcionavam como espaços de poder e             

socialização, nos quais as práticas cotidianas condicionavam os comportamentos,         

essencialmente aqueles relacionados à masculinidade, tanto fora, quanto dentro desses locais.           

Essa situação, estabelecia até certo ponto, as formas como as determinações (leis, ofícios,             

circulares e etc.), locais e centrais eram implementadas e seguidas nas Províncias, dentre elas,              

a Província da Paraíba do Norte. Sendo por meio dessa documentação, que ocorrerá a              

definição de uma linha analítica sobre a dita província e os discursos disseminados para              

cooptar homens e estabelecer os arquétipos de masculinidade oitocentista.  

 

“[...] INUTIO A SOCIEDADE, NÃO COMPROMETIDO COM O DEVER DE CHEFE           

DE FAMÍLIA” – CONFRONTANDO A MASCULINIDADE DOS MILITARES        

NEGROS DA PROVÍNCIA DA PARAÍBA DO NORTE  

  

No ano de 1865 o delegado suplente em exercício Clementino Cavalcante de            

Albuquerque encaminhou um ofício ao chefe interino da capital da província José da Costa              

Ferreira comunicando a prisão de José Francisco Pereira e o encaminhando para o             

recrutamento, sendo que este já havia desertado do contingente de Guerra – destaca-se que              

pelo período determinado, esse é o momento da Guerra do Paraguai (1864-1870) –. Além do               

aparente descontentamento da autoridade sobre a conduta desse indivíduo como militar,           

alguns pontos são ressaltados sobre sua atuação em âmbito social. Sendo, que esse vinha se               

tornando “homem inutio a sociedade; não cumprindo com o dever de chefe de família”              

igualmente, com o “mau vicio de furto de cavalos”,ou seja,desviando da lógica de             

masculinidade patriarcal.Pois: 

5 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

Segundo Pinto et al. (2007), as características de um homem na sociedade            
patriarcal relacionam-se a dois pontos principais: as figuras de linguagem          
negativas e as figuras de linguagem positivas. As primeiras dizem respeito           
àquelas características que um “verdadeiro” homem não deveria apresentar,         
por exemplo: homem não chora, não demonstra seus sentimentos, não pode           
ser fraco ou covarde. As segundas, por outro lado, referem-se às posturas            
tidas como tipicamente masculinas e que, portanto, devem estar sempre          
presentes, tais como: o homem deve ser corajoso, forte, provedor, viril,           
agressivo, entre outros. (GUERRA; SCARPATI; BRASIL; LIVRAMENTO;       
SILVA, 2015, p.74) 

Uma vez que José Francisco aparentemente, não se enquadrava nesse arquétipo e,            

sobretudo, descumpria seu dever para com o serviço militar e com a pátria, este deveria ser ao                 

mesmo tempo punido e civilizado, adequando-se ao ordenamento social. Em decorrência           

disso, durante todo tempo contata-se a intenção dessa autoridade em desqualificar José            

Francisco Pereira perante a sociedade para qual ele deveria servir e mais intimamente a sua               

família, que dependia de forma imediata do mesmo. Como resultado não existe a elaboração              

de uma narrativa que evidencie o papel de homem prestimoso a sociedade, que cumpria com               

os deveres perante a coletividade principalmente em um momento tão delicado quanto uma             

guerra, à vista disso, ele é atacado a partir de sua conduta desregrada, associada à               

insatisfatória capacidade de provedor e a criminalidade, refletindo na ausência de           

confiabilidade no mesmo. Nessa percepção, através das possíveis leituras desses discursos,           

José Francisco padecia de uma “fragilidade” de caráter, não estando capacitado a manter o              

estereótipo de masculinidade. Vários desses pontos coadunam com uma visão desagradável           

dele enquanto súdito do império, ferindo a sua masculinidade.  

Todavia a cor de Francisco Pereira não tenha sido determinada, isso também ocorria             

com os homens negros – militares ou não –, haja vista, a suspeição sobre a população negra.                 

Esse foi o caso de João Caetano, criolo que segundo a autoridade, espancava a esposa, embora                

não convivesse maritalmente com ela, o qual não queria viver “onestamente” e deveria ser              

integrado aos quadros do Exército. Novamente, são várias as leituras perante a condição desse              

indivíduo e aos discursos veiculados por essas autoridades. 

Primeiramente, é importante definir sua condição de homem negro, em situação de            

vulnerabilidade diante de sua sociedade escravista e hierarquizada, que o colocava em um             

lugar de submissão e insubordinação. Esse lugar de suspeição aumentava o nível de             
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descredibilidade social, pois, no Brasil, desde o início os negros foram tidos como os              

suspeitos preferenciais. (SANTOS, 2012, p. 105) 

Declara-lo um perturbador da ordem pública, contrário a uma vida honesta e habilitado             

para o Exército, compõe uma das práticas comuns dos recrutadores, que utilizavam as             

corporações tanto como meio de punição, quanto como forma de civilizar as camadas             

populares. Colocar-lhe como espancador da esposa, ou seja, um marido ruim depõe contra sua              

função masculina de cônjuge provedor e protetor familiar. Esta (a família) que nunca aparece              

de forma participativa, apenas como sujeitos insatisfeitos que compõem o núcleo familiar,            

vitimas da violência infligida por esses homens, ou seja, sua existência de insatisfações             

atribuiria valor aos discursos proferidos pelas autoridades. Além de reforçar a ideia de             

desagregação familiar associada à população negra. 

Compreende-se que sob essa ótica, Caetano deveria ser ensinado através do trabalho             

na corporação, como viver “onestamente” e como se comportar (como homem), perante a             

família e a nação, principalmente pela necessidade produzida durante o momento de exceção.  

Importante para está análise, e que podem ser discutidas a partir dessa documentação,             

é inicialmente o outro lugar de masculinidade na qual essas autoridades estão colocadas.             

Esses homens que exercem cargos de controle social, recrutam e produzem esses discursos,             

fazem parte de uma parcela, nessa conjuntura, diferente de masculinidade. Estes seriam o             

modelo a ser seguido e copiado, portanto, sua permanência nesses postos de poder, também é               

asseverada por sua capacidade de manter o equilíbrio entre masculinidade e militarização. 

Depois, as relações entre autoridades de diferentes localidades da província ampliam            

não só a teia de contatos e trocas, como corrobora para percepção de um conjunto de normas                 

implícitas compartilhadas por esses homens, que os unia por seus cargos, sobretudo por suas              

posições e perícia em manter padrões comportamentais. Estes funcionavam – até certo ponto             

-, como um organismo que atuava em conjunto para arregimentar esses outros indivíduos.             

Conectando esses homens negros a situações de desordem, criminalidade e adentrando a suas             

vivencias pessoais, com familiares e outros membros de seu convívio.  

Destaca-se que igualmente a necessidade do império em recrutar braços para o serviço             

militar, convergiam as relações de trocas de favores e poder internos, estabelecidas entre as              

autoridades. Haja vista:  
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[...] Para além das regulamentações legais, uma economia moral de regras           
não escritas governa os procedimentos do recrutamento, numa série de          
compromissos com as elites locais e com concepções enraizadas de uma           
distribuição adequada dos encargos. Uma luta constante para impor, evitar          
ou transferir a outros os encargos do serviço militar marcava as rotinas do             
recrutamento. (MENDES, 2010, p.11)  

Refletimos que essa economia moral atuava em todos os ambitos relacionais no XIX,              

determinando os espaços de atuação e os estereótipos aos quais os indivíduos deveriam             

encaixar-se. Sendo que a impressão entendida nessas falas veiculadas, vai muito além da sua              

função original, que seria de informar as autoridades quais os homens aptos para o serviço na                

caserna. 

Por conseguinte, as formas representativas dessa masculinidade oitocentista vinculada         

às corporações militares sobrepõe-se aos discursos, sugerindo modos de viver e comportar-se            

distintos. Que levaram em consideração marcadores sociais que estavam para além da            

necessidade do Império em arregimentar. Alinhando-se a uma notória intenção de determinar            

espaços de atuação e participação de indivíduos negros, considerados indesejáveis na           

sociedade escravista e hierarquizada do século XIX.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse texto é produto de uma tentativa inicial de integrar os estudos de gênero com as                

discussões empreendidas pela história política e militar. As analises ainda estão em curso,             

principalmente para aprimorar a leitura dos discursos produzidos pelas autoridades imperiais           

na província da Paraíba do Norte no tocante as práticas de recrutamento.  

Asseveramos a necessidade de pensar a participação da população negra, nos espaços            

de poder e socialização, como participes de negociações e/ou processos de resistência. Nesse             

sentindo, averiguar a atuação dos homens negros como militares dentro de uma política de              

recrutamento é essencial para compreender a complexidade desses relacionamentos e de que            

forma esse indivíduos em uma situação hostil e contraproducente, no tocante a manutenção de              

suas vidas, conseguiram resistir e articular-se. 
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Apreendemos que os discursos veiculados por essas autoridades tinham um caráter           

pesado e extremamente degradante para a população negra, aviltando a presença desses na             

sociedade oitocentista, com insultos e demais estigmas que os destituía de honra pessoal.             

Desgastando – para os homens – os indícios comprováveis de sua masculinidade perante os              

demais membros da sociedade.  

 

REFERÊNCIAS  

FONTES 

AHWBD/PB, CX: 046, Ano: 1865. Província da Paraíba, 22 de Novembro de 1865.             
Documentação da Delegacia de Policia da Vila de Alagoa Nova, informando como procedeu             
a prisão de José Francisco Pereira morador da Província da Paraíba do Norte. 

AHWBD/PB, CX: 046, Ano: 1865. Província da Paraíba, 12 de Setembro de 1865.             
Documentação da Subdelegacia de Policia da Vila de Alagoa Nova, informando como            
procedeu a prisão de João Caetano morador da Província da Paraíba do Norte. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BACELLAR, Carlos. Fontes Documentais - uso e mau uso dos arquivos. In: PINSKY, Carla              
Bassanezi.(org.). Fontes Históricas. 2.ed., I reimpressão.— São Paulo : Contexto, 2008. 

BONÁCIO, D. Representações da masculinidade em crise: legados pós-modernos. In          
TASSO, I., and NAVARRO, P., orgs. Produção de identidades e processos de subjetivação             
em práticas discursivas. Maringá: Eduem, 2012. pp. 231-258. Disponível em:          
http://books.scielo.org/id/hzj5q/pdf/tasso-9788576285830-11.pdf Acesso em: 23 jul. 2017. 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da Ordem: a elite política imperial. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Civilização, 2010. 

DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX.             
São Paulo: Globo, 2005.  

GUERRA, Valeschka Martins; SCARPATI, Arielle Sagrillo; BRASIL, Julia ALVES;         
LIVRAMENTO, André Mota do; SILVA, Cleidiane Vitória da.Concepções da         
masculinidade: suas associações com os valores e a honra.Psicologia e Saber Social, 4(1),             
72-88,2015. Disponível em:   
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/psi-sabersocial/article/view/14840 Acesso em: 22    
ago. 2017.  

LENA JÚNIOR, Hélio de. Uma Reflexão acerca do Conceito de Cultura Política.            
Confluências, Vol. 12, n. 1. Niterói: PPGSD-UFF, outubro de 2012, páginas 155 a 176.              
Disponível em:  

9 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 

http://books.scielo.org/id/hzj5q/pdf/tasso-9788576285830-11.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/psi-sabersocial/article/view/14840


 

http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias/article/view/258/132 Acesso em: 23    
Jul. 2017. 

MARTINS, Paulo Henrique. A Cultura Política do Patriarcalismo. Estudos de Sociologia,           
Rev. Do Prog. De Pós-Graduação em sociologia da UFPE. vol.1,n.1,1995,p.35-51.          
Disponível em: http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/322   
Acesso em: 15 jul. 2017.  

MARIANO, Serioja R. C. Culturas Políticas, Administração e Redes Familiares na Paraíba            
(1825-1840). sÆculum - REVISTA DE HISTÓRIA [24]; João Pessoa, jan./ jun.           
2011.p.11-24. Disponível em:   
http://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/viewFile/12432/7194 Acesso em: 15 jul.     
2017. 

MENDES, Fábio Faria. Recrutamento militar e construção do estado no Brasil imperial –             
Belo Horizonte, MG: Argvmentvm,2010. 

SANTOS, Fernanda Cássia dos. A Construção das Masculinidades no Discurso Médico e            
nos Romances para Homens (1885-1923). Dissertação - Programa de Pós Graduação em            
História da Universidade Federal do Paraná. 2012, Curitiba, p.151. Disponível em:           
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/27754 Acesso em: 12 jul. 2017. 

SANTOS, Willian Tito Maia. Modelos de Masculinidade na Percepção de Jovens Homens de Baixa              
Renda. Barbarói. Santa Cruz do Sul, n. 27, jul./dez. 2007, p.130-157. Disponível em:             
https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/140/573 Acesso em: 23 jul. 2017. 

SILVA, Luiz Geraldo. Negros Patriotas, Raça e Identidade Social na Formação do Estado             
Nação (Pernambuco, 1770-1830). In: JANCSÓ, István. (Org.) Brasil: Formação do Estado e            
da Nação. São Paulo: Hucitec; Ed. Unijuf; FAPESP, 2003.p.497-520. 

SHARPE, Jim. A HISTÓRIA VISTA DE BAIXO. In BURKE, Peter (Org.). A Escrita da              
história: novas perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1992, p.39-62. 

VIEIRA, Paulo Jorge. (Des)fazer-se homem na guerra: masculinidade e guerra colonial em            
Os Cus de Judas. SILVA, Joseli Maria; ORNAT, Marcio Jose; CHIMIN JUNIOR, Alides             
Baptista. (Orgs.). Ed.Todapalavra. 2011.  

10 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 

http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias/article/view/258/132
http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/322
http://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/viewFile/12432/7194
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/27754
https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/140/573

