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Título do projeto Nota 
Meninas de casa, criadas da família: a 
presença do trabalho infantil 
doméstico na cidade de Ilhéus-Bahia 
(1930 a 1940) 

9,6 

Estrada Ilhéus-Itabuna e o 
escoamento de cacau 

9,5 

O processo de urbanização da vila 
colonial de Porto Seguro – século 
XVIII 

9,5 

Santa Bárbara do Oeste, o lócus do 
movimento Batista no Brasil: uma 
historiografia marcada por 
controvérsias, dominação, construção 
de saberes e insciência 

9,5 

Lagoa Santa e Laranjeira: memórias 
quilombolas no Baixo Sul da Bahia 
 

8,8 

Cravo, canela e muito açúcar no 
Atlântico: a doçaria na literatura e na 
história nos séculos XIX e XX (1845-
2010) 

8,5 

Do comércio etílico e ambulante ao 
planeta reggae: os percursos da 
cultura reggae em Itabuna (1990-
2000) 

8,5 

Imprensa e estereótipos: a 
legitimação da violência policial contra 
a população negra e periférica de 
Itabuna (1988-1991) 

8,5 

O cinema na Belle Epoque ilheense: 
importações atlânticas de cultura 
urbana e representações de poder no 
auge do cacau (1889-1930) 

8,5 

Práticas educativas que atravessaram 
o Atlântico: as classes hospitalares e 
o ensino de história (1980-2019) 

8,5 

Os frutos do ouro na terra adubada 
com sangue: representações da 
identidade regional na literatura e no 
filme  Os Deuses e os Mortos  (1970) 

8,0 

Um celeiro de “bambas”: a 
importância das mulheres na 
construção da capoeira da cidade de 
Itabuna (1990-2018) 

8,0 

A influência das brincadeiras e 
brinquedos originados da África na 
formação da criança brasileiro do 

7,5 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
Departamento de Filosofia e Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação em História: Atlântico e Diáspora Africana 

século XX 

A luta por autonomia econômica e 
social das trabalhadoras rurais em um 
contexto de invisibilidade e 
precarização do trabalho na região 
cacaueira 

7,5 

Projeto político pedagógico: a 
descolonização do saber  através da 
lei 10.639/2003 na cidade de Itabuna - 
Bahia 

7,5 

Os papeis de gênero na comunidade 
quilombola do Canarisco Nova Ibiá – 
Ba: tecendo memórias, narrativas e 
vivências 

7,5 

Saberes excluídos: a importância das 
ações de fortalecimento das relações 
sócio-culturais e étnicas nas escolas 
indígenas: o caso do Colégio Estadual 
Indígena Tupinambá de Serra do 
Padeiro, no município de 
Buerarema/Ba 

7,5 

Análise dos processos migratórios 
regionais: o caso da cidade de 
Itabuna (1910-1930) 

7,0 

Ciberativismo e história: propagando 
a experiência atlântica e cultura afro-
brasileira através da web 2.0 no 
ambiente escolar na perspectiva 
identitária e etnográfica 

7,0 

Cultura africana e afro-brasileira em 
sala de aula da rede estadual do 
litoral sul/Itabuna: discutindo as 
religiões de matriz africana 

7,0 

Exame da efetividade das ações 
afirmativas em benefício da 
população negra, através do 
programa de cotas raciais na UESC 

7,0 
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Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 25 de novembro de 2019. 

 

 


