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A presente edição especial da Revista Manduarisawa reúne um conjunto de
artigos apresentados durante o I Encontro Estadual de História da ANPUH
Seção Roraima, realizado entre os dias 01 e 04 de outubro de 2018, na
Universidade Federal de Roraima (UFRR). O encontro promovido pela
ANPUH/RR, que no mesmo ano iniciava suas atividades no estado de Roraima,
objetivou promover, incentivar e fortalecer a disciplina História no estado, na
região norte e em nível nacional.
O encontro estadual contou quatro conferências, cinco mesas redondas,
dezesseis simpósios temáticos e lançamentos de livros. Durante os quatro dias de
evento, os mais de trezentos participantes puderam debater acerca de uma grande
variedade de temas historiográficos e de questões políticas e sociais de interesse
da comunidade de historiadores e historiadoras, como da sociedade em geral.
Destes participantes, registrou-se a presença de pesquisadores das mais variadas
localidades do país, como das cidades de Tefé, Manaus e Coari (AM), Rio de
Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Santarém (PA), Belém (PA), Salvador (BA), Ponta
Grossa (PR), Florianópolis (SC) e cidades do estado de Roraima. Os historiadores
tiveram uma rica oportunidade de dialogar com um grande número de
pesquisadores oriundos de diversas áreas do saber que prestigiaram o evento,
como: Antropologia, Sociologia, Agroecologia, Arquitetura e Urbanismo,
Serviço Social, Artes Visuais, Comunicação, Direito, Educação do Campo,
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Filosofia, Economia, Letras, Odontologia, Psicologia, Pedagogia, Medicina,
Música e Patrimônio.
Um dos resultados do evento consiste na publicação do livro
“Desigualdade, violência e relações de poder na História”, publicado em 2019
pela editora da UFRR, disponível em acesso livre na página da editora 1. O livro é
fruto dos 110 trabalhos inscritos para apresentação nos simpósios temáticos.
Este dossiê especial é composto por oito artigos, todos eles apresentados
nas cinco mesas redondas, que compuseram a programação do evento: 1)
Relações Internacionais: história e fronteiras; 2) História do Tempo Presente:
metodologia e possibilidades de pesquisa; 3) Recortes da América Portuguesa; 4)
Educação e diversidade; 5) Diálogos entre o passado e o presente: escravidão,
quilombola e indígena. As mesas redondas tiveram como preocupação principal
debater questões teóricas e metodológicas dos mais diversos campos e abordagens
da História.
A comissão organizadora do evento e do dossiê agradece a parceria firmada
com a equipe da Revista Manduarisawa para publicação dos presentes trabalhos.
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Livro disponível para download gratuito em: http://ufrr.br/editora/index.php/editais?download=409
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