ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA – SEÇÃO PARAÍBA

NOME DO GRUPO: GTTERRA – Grupo de Trabalho de História Agrária e Ambiental

PROPONENTES/COORDENADORES:
 Ângelo Emílio da Silva Pessoa (UFPB)
 Cristiano Luís Christillino (UEPB)

JUSTIFICATIVA:

As discussões relativas à história agrária no Brasil, têm envolvido questões da maior
relevância, seja devido aos aspectos de ordem política, econômica social e cultural a elas
relacionado, seja pela copiosa e importante produção intelectual, que gerou significativas
obras de análise histórica e social, voltadas à investigação de elementos basilares de nossa
formação ao longo de vários séculos de história.
Um eixo temático de tal relevância, nos incentiva a sugerir a criação de um Grupo de
Trabalho de História Agrária no âmbito da Associação Nacional de História – Seção Paraíba,
uma vez que essas questões reverberam com força na própria conformação histórica dessa
unidade da federação. A existência, na UFPB, do único Curso de Licenciatura em História
voltado para os Movimentos Sociais no Campo, no âmbito do Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária, que recebe estudantes oriundos de assentamentos rurais de todo o país,
viabiliza ainda mais um ambiente acadêmico propício à discussão dessas questões.
Por outro lado, a existência de GT semelhante junto à ANPUH-RJ possibilita, desde o
início, uma ampla perspectiva de cooperação acadêmica entre colegas de diversas instituições
e de diversos níveis de formação e atuação profissional, apontando para a realização de
atividades comuns ao longo do desenvolvimento de suas programações de trabalho.
Entre os dias 08 e 10 de dezembro de 2011, alguns dos proponentes desse documento
organizaram na UFPB, em parceria com a ANPUH-PB, o I Encontro de História Agrária, ocasião
na qual se reuniu um significativo grupo de estudiosos e interessados na área, que adotou a
proposta de criação desse GT, entendendo que a ANPUH deve e pode incentivar tais
discussões e estudos, sobre essa, que é uma das questões mais candentes de nossa história, ao
longo de vários séculos.

OBJETIVOS:

 Possibilitar o intercâmbio de estudiosos de várias instituições, para a discussão de
temas e questões relativas à história agrária;
 Realizar eventos periódicos, em parceria com a ANPUH-PB, sobre questões
referentes à história agrária;
 Realizar publicações resultantes desses eventos, em parceria com a ANPUH-PB;
 Estimular o ingresso de interessados e a realização de estudos sobre questões
agrárias no Estado da Paraíba;
 Realizar um intercâmbio continuado com profissionais de outras áreas, permitindo
uma prática de trabalhos interdisciplinares.
 Relacionar o estudo da história agrária às questões ligadas à história ambiental e
ao ensino de História em seus diversos níveis.

PROGRAMA GERAL DE ATIVIDADES BIÊNIO 2012/2014:

 Realização do II e III Encontros de História Agrária (2013 e 2014);
 Publicação de obras resultantes desses eventos;
 Apresentação de proposta de atividades no XVII Simpósio Nacional de História
(2013) e no XVI Encontro Estadual de História (2014).

