
 

I SIMPÓSIO DE HISTÓRIA DA ASCES-UNITA 

PROGRAMAÇÃO 

    

Novos e Velhos Combates da História: entre Práticas, 
Representações e (Re)significações 

 

Justificativa 

O movimento da história é dinâmico e repleto de surpresas que desafiam nossa 
compreensão. Os tempos de crises chamam à prova o historiador, o intérprete 
dos fatos e acontecimentos e guardião da memória social. A ele, no próprio 
papel, junto com os outros profissionais da área das Ciências Humanas, cabe 
alertar sobre os perigos e armadilhas que nos cercam, dos retrocessos que 
incorremos, das injustiças que tentam nos dominar. A ele cabe o registro, a 
lembrança, mas também o combate quando forças extremas atentam contra a 
liberdade e os direitos humanos. 

O Historiador observa a história e observa o mundo borbulhando em 
acontecimentos que impactam as sociedades e trazem incertezas. A crise 
civilizacional, os dramas humanitários e sanitários acentuados pela pandemia 
do coronavirus, o crescimento das desigualdades e o desmantelamento das 
economias impõem desafios que demandam tempo para entender e superar. 
Tudo isso exige da História um debate do qual seus estudiosos não podem se 
omitir. 

 

26 de Agosto de 2020 

 

14:00 as 17:00 horas – Encontro de Pesquisadores(as) 

Apresentação de Trabalhos conforme regras do Edital em anexo 

 

19:00 horas - Mesa de Abertura (representante dos(as) estudantes, 
coordenação do curso e representante da reitoria) 

19:20 horas - Conferência de abertura 

Novos e Velhos Combates da História: entre Práticas, Representações e 
(Re)significações 

Conferencista: Prof. Dr. Jailson Pereira da Silva 

Graduado, mestre e Doutor em História pela UFPE. Atualmente é professor da Universidade 
Federal do Ceará. Pesquisa, principalmente, os seguintes temas: fontes históricas, história, 
história do brasil república, cinema-história e história e cidade.  

Mediador: Me. José Veridiano dos Santos 

Graduado em Ciências Sociais pela FAFICA e Mestre em História pela UFPE, 
professor nos cursos de História e Enfermagem na Asces Unita 



 

27 de Agosto de 2020 

 

Minicursos - 15:00 horas  

 

Minicurso: História e Esperança: Desafios e potencialidades do 
conhecimento histórico em cenários de crise. 

Resumo 

Este minicurso tem por objetivo pensar o lugar da história em contextos de 
crise como o que vivemos atualmente, abordando entre as potencialidades 
deste campo não apenas a conhecida capacidade de compreender o presente 
a partir de sua trajetória histórica, mas, também, a possibilidade de “fazermos 
ser o que não é”, de pensarmos o futuro como um campo aberto à ação e 
criação, embora carregado de condicionantes sociais. Pretendemos ainda 
discutir os desafios que se apresentam à história hoje, com ênfase na 
ascensão de movimentos conservadores ou mesmo extremistas que, na 
maioria dos casos, estão atrelados ao negacionismo e a algumas correntes do 
revisionismo histórico, assim como na problematização do “regime de 
historicidade” predominante em nosso tempo.  

Professores responsáveis: 

Prof.º Me. José Romildo Souza Lemos Júnior 
Prof.º Me. Jefferson Abraão do Nascimento Silva 

 

Minicurso: O Fascismo como Fenômeno Histórico e o Uso Público da 
Categoria Política de Fascismo. 

Ementa: 

Entre as temáticas que aparecem regularmente no debate científico e no 
discurso público, o fascismo não deixa de revelar a própria atualidade e 
vitalidade, várias vezes por meio de colocações que demonstram a falta de 
conhecimento histórico ou o desejo de influenciar o debate político, com o 
perigo de deixar espaço para anacronismos conceptuais ou construções 
ideológicas antagônicas, que nada de positivo podem oferecer para a 
construção de uma sociedade democrática. A experiência totalitária, a partir do 
exemplo fascista italiano, parece ainda ecoar e influenciar no século XXI, 
atuando como um dos mecanismos que podem destruir o percurso político 
democrático. O minicurso pretende debater esta temática a partir de uma 
apresentação do que foi o fascismo como fenômeno histórico pontual e uma 
colocação sobre a categoria de fascismo e o seu uso, muitas vezes distorcido, 
que intoxica o discurso político.  

Professores Responsáveis:  

Professor. Dr. Marco Luppi.  
Professor Me. Yago Campelo. 

 



 

 

19:00 horas - Roda de Diálogo: 

 

Distopias e Esperanças: Resistências e Resiliências no Brasil 

 

Participantes:  

Mediador: Prof. Me. José Daniel da Silva 

(Graduado em História pela FAFICA e Mestre em História pela UFPE, 
professor nos cursos de História e Pedagogia na Asces-Unita) 

Prof. Me. Adauto Guedes Neto. 

Mestre em História – UFPE, doutorando em História pela UFPE atua como e 
Professor efetivo da Secretaria de Educação de PE, lotado na ETE Edson 
Mororó Moura - Belo Jardim-PE e Professor contrato da Faculdade de Belo 
Jardim - FBJ. 

 

Prof. Dra. Maria do Rosário da Silva 

Graduada em História pela FAFICA, Mestra em História do Brasil pelo 
Programa de Pós-graduação em História do Brasil da Universidade Federal do 
Piauí (2008), e Doutora em História pela UFPE. Atualmente é professora do 
Programa de Pós-Graduação em História (Mestrado Profissional), da 
Licenciatura em História e do Bacharelado em Direito na Universidade Católica 
de Pernambuco (UNICAP).  

 

21:30 horas - Encerramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


