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CARTA-PROGRAMA DA CHAPA “Na luta”

Carta-Programa para a gestão da Associação Nacional de História – Seção Paraíba (ANPUH-PB) –
Gestão 2022/2024 – Chapa “Na luta!”

Paraíba, 26 de agosto de 2022.
Vivemos um momento histórico impulsionado por intensas mudanças e, ao mesmo tempo, atravessado
por velhas e estruturantes permanências, cujas ressonâncias impactam, interpelam e desafiam as
sociedades em escala global e local. Portanto, é sob a égide dessa dinâmica entre aspectos universais e
singulares, que somos desafiados, como historiadoras/historiadores, a interpretar e a compreender
atualmente as contradições e ambiguidades nas relações de classe, poder, gênero, raça, geração e lugar
nas múltiplas interfaces da sociedade brasileira.
Em tempos de globalização ou de mundialização, os paradoxos entre o velho e o novo se agudizam
gerando crises, mal-estares, medos, ansiedades, mas também resistências e possibilidade de criação de
novos horizontes sociais mais generosos.
São indicadores desse amálgama, as transformações sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e suas
reverberações ambientais. Todas elas colocam as pessoas e sociedades inteiras diante de dilemas
profundos e propostas de saídas para os impasses.
Deste mosaico social contraditório e ambivalente, em que se misturam, se entrecruzam e se entrechocam
aspectos da democracia com o retorno de diversos tipos de autoritarismos, de ensaios de justiça social
com aprofundamentos das desigualdades de vários espectros, da disputa entre estado providencial e
neoliberalismo, verdades, razões, emoções, obscurantismos, pós-verdades, fake news e negacionismos
históricos, emergem distopias, ressignificam-se utopias, multiplicam-se desejos, esperanças e angústias.
É nesta conjuntura entre fronteiras e limiares, entre fechamentos e brechas, que historiadoras e
historiadores, como profissionais das tramas temporais, são interpelados a usarem suas ferramentas
epistemológicas e metodológicas, além de seus compromissos éticos como cidadãos atuantes, a serviço
de uma perspectiva mais densa, crítica e fundamentada nas continuidades e mudanças históricas e sociais
que seja plausível aos dilemas e desafios do presente.
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No Brasil, a Associação Nacional de História (ANPUH), em sua trajetória, desde 1961, inicialmente restrita
a Professores Universitários, foi ganhando um escopo cada vez mais amplo e aberto, participando
ativamente das lutas pela redemocratização nos anos 1970 e 80 e ampliando suas portas para a
participação de colegas da educação básica e de áreas afins em seus quadros associativos e dirigentes. A
ANPUH-PB, desde suas primeiras diretorias, sempre buscou se pautar nesses princípios.
Nesse sentido, diante da magnitude dos desafios postos, apresentamos a presente Carta-Programa para
a gestão 2022-2024, com a finalidade de manter em andamento as pautas de luta da entidade, bem como
agregar novas demandas que se apresentem à categoria. Dessa forma, dando continuidade a gestão
anterior, pontamos sucintamente três eixos de gestão:

1) XXI Encontro Estadual de História (2024) – Num primeiro momento, entendemos que o evento já deva
se realizar de maneira presencial, no entanto, essa deliberação será tomada em Assembleia a ser
convocada tão logo a nova gestão assuma os trabalhos. Sobre a temática, decidiremos num momento
mais próximo do evento, tanto podendo ser a partir efemérides referentes ao ano do encontro como de
tema surgido na conjuntura do momento.
2) Capilarização da entidade – Este é um desafio comum a todas as gestões, qual seja, o de ampliar seu
quadro de pessoas associadas e a participação das mesmas nos fóruns da entidade. Nesse sentido,
pretendemos ampliar os representantes delegados no maior número de cidades possível, estimular a
política de filiações, a participação nos Grupos de Trabalho (GTs) da associação e dinamizar os espaços de
diálogo horizontal entre colegas da educação básica e superior.
3) Política de comunicação – Dando prosseguimento ao esforço de gestões anteriores, pretendemos
tornar a página eletrônica e as mídias sociais da entidade mais interativas e abrir o espaço para a
veiculação de produções de colegas, especialmente a partir da manutenção do Canal ANPUH-PB, como
espaço dinâmico de discussão e veiculação de questões pertinentes à nossa área de atuação.
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