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Preparamos com muito carinho e cuidado uma programação repleta de espaços de discussão, troca e 

divulgação de pesquisas. Como a maior parte dos eventos acadêmicos realizados em 2020, tivemos de nos 

adaptar aos novos tempos e buscar formas seguras de promover nosso encontro sem riscos sanitários. 

Ainda que com perdas inegáveis, pois sabemos que nada substitui as partilhas presenciais, esperamos 

fortalecer as interações e descobertas de pontos de vista, discussões, produção do conhecimento nos mais 

diferentes pontos do Brasil. Entendemos que, apesar das restrições, a iniciativa de manter o evento é 

importante como forma de resistência num momento de tantas perdas e ameaças para a produção de 

conhecimento em nosso País, especialmente na área de Humanidades onde nos inserimos.

Nessa edição, vamos discutir Os Usos Políticos do Passado, tema urgente e necessário em nosso presente 

em que questões como pós-verdade, disputas de memória, manipulação de narrativas, fake news estão na 

ordem do dia e trazem desafios para a política, educação, produção científica. A partir desse mote, 

organizamos nossa programação distribuída em três conferências, com pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros, reconhecidos pela qualidade de sua produção, além de seis mesas e 38 simpósios temáticos. 

Tivemos, no total, 711 inscritos.

O Seminário Internacional de História e Historiografia é fruto do esforço de uma rede formada, em 2006, 

por programas de pós-graduação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Desde aquele ano, nos 

reunimos não só para debater as pesquisas em andamento, mas também para estabelecer linhas de 

intercâmbio, incluindo não somente os docentes, mas também os estudantes de pós-graduação. Essas 

iniciativas vêm desdobrando-se em publicações conjuntas, visitas e estágios pós-doutorais. Integram hoje 

essa rede, além da UFC, os programas da UFPE, UFPA, UFMT, UFBA, UFPI, UFRN, UFRPE, UFAM, Unifap 

Especialmente para nós, do Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal do Ceará, 

que abrigamos essa edição, esse é um momento muito especial, pois marca os 20 anos de início de nossas 

atividades. Agradecemos a todas/es/ envolvidos, além da Capes que apoiou o evento a partir do Edital 

Paep.

Coordenadora Geral do Evento

Fortaleza, Ceará, Brasil.


