
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 
Dados cadastrais: 
Identificação: Grupo de Trabalho em História e Poder Político – GTHIPP 
Coordenadores: Ms. Martinho Guedes dos Santos Neto 

 Dr.. Faustino Teatino Cavalcante Neto 
 
Linha de atuação e Pesquisa: 
 

 O presente GT tem como objetivo atuar de modo a congregar os pesquisadores 

que trabalham com as relações de poder, a cultura política e as práticas de poder 

político. O poder e a política em suas interações com a sociedade se constituem o eixo 

norteador desse Grupo de Trabalho. 

 
Área temática: História 
 
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Por ocasião do XIV Encontro Estadual de História da ANPUH-PB, ocorrido em João 

Pessoa – PB, entre 26 e 29 de julho de 2010, houve a realização do Simpósio Temático: 

PODER, POLÍTICA E CULTURA POLÍTICA: TEORIA SOCIAL, HISTÓRIA E 

HISTORIOGRAFIA, que teve como coordenadores: Faustino Teatino Cavalcante Neto, 

Martinho Guedes dos Santos Neto e Paulo Henrique Marques de Queiroz Guedes, com a 

proposta de reunir pesquisadores cujos interesses temáticos e teóricos se articulassem 

com a História do Poder Político. Ao final do simpósio, boa parte de seus participantes 

reuniram-se para propor um Grupo de Trabalho que congregasse pesquisadores da história 

política da Paraíba (profissionais e/ou estudantes) para estreitar laços acadêmicos e 

viabilizar projetos de fóruns, encontros, publicações e outras atividades que pudessem dar 

mais visibilidade a recente historiografia do poder político produzida na Paraíba. Este 
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documento sintetiza a proposta de criação do referido Grupo de Trabalho, estabelecendo 

suas propostas, objetivos, organicidade e composição inicial dos pesquisadores. 

 

2. HISTÓRICO DA FORMAÇÃO 

 

A criação do GT em História do Poder Político se deu em 28 de julho de 2010, 

durante o XIV Encontro Estadual de História da ANPUH-PB, realizado em João Pessoa – 

PB, de 26 a 29 de julho. Na ocasião reuniram-se pesquisadores/as de diferentes cidades 

da Paraíba, vinculados ao campo do poder político, com o objetivo de iniciar a formação de 

um Grupo de Trabalho de âmbito estadual. A reunião contou com a presença dos 

seguintes pesquisadores/as: Faustino Teatino Cavalcante Neto, Ana Beatriz Ribeiro Barros 

Silva, Josineide da Silva Bezerra, Martinho Guedes dos Santos Neto, Paulo Henrique 

Marques de Queiroz Guedes, José Luciano de Queiroz Aires  e Simone da Silva Costa. O 

professor Faustino Teatino Cavalcante Neto deu início aos trabalhos e tomou nota das 

decisões da reunião: o nome do Grupo de Trabalho; membros participantes; estratégias de 

visibilidade e comunicabilidade; vínculo institucional; e estratégias de publicações.  

A proposição/criação do GT em História do Poder Político é, portanto, o 

aprofundamento das discussões vigentes nesse campo de estudo, privilegiando tanto o 

enfoque teórico-metodológico quanto o das pesquisas empíricas. A partir dele, pretende-se 

estimular o debate acerca das diversas abordagens de pesquisa histórica sobre Poder 

Político, constituindo-se em espaço de interlocução acadêmica e, assim, contribuir para o 

esclarecimento, a crítica e a divulgação dos aportes teóricos, metodológicos, conceituais e 

empíricos que têm informado as análises nesse campo. 

Inicialmente, a proposta de criação do GT focalizou a história do poder político 

paraibano, contudo, diante da necessidade de promover um debate amplo sobre o poder 

político, o GT em História do Poder Político propõe a construção de um espaço de debate 

que congregue pesquisadores do poder e da politica, não necessariamente, focado na 

história do poder político paraibano. Com esse objetivo o Grupo de trabalho em História do 

Poder Político – GTHIPP pretende ser estruturado em torno da discussão acerca do Poder 

Político em suas manifestações e relações com o estado e a sociedade. 

 

3. RELEVÂNCIA ACADÊMICA DO CAMPO DE ESTUDO 
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O Grupo de Trabalho em História do Poder Político - GTHIPP foi criado em julho de 

2010, para investigar um amplo repertório de temáticas referidas à história política. 

Coordenado, na ocasião, pelos professores Faustino Teatino Cavalcante Neto, Martinho 

Guedes dos Santos Neto e Paulo Henrique Marques de Queiroz Guedes, concentra suas 

atividades nas áreas de especialização tradicionalmente referidas pelo CNPq como 

“Estado e Governo” (Estrutura e Transformação do Estado; Sistemas Governamentais 

Comparados; Relações Intergovernamentais; Estudos do Poder Local; Instituições 

Governamentais Específicas) e “Comportamento Político” (Estudos Eleitorais e Partidos 

Políticos; Atitude e Ideologias Políticas; Conflitos e Coalizões Políticas; Comportamento 

Legislativo; Classes Sociais e Grupos de Interesse), bem como as novas abordagens 

(Representações, imaginário, tramas e teatralizações do político, mitos e mitologias 

políticas, relações de poder, etc.). 

A unidade pretendida pelo trabalho do GT em História do Poder Político - GTHIPP 

dá-se em dois níveis. Em primeiro lugar, em função de uma temática específica: a História 

do Poder Político. Em segundo lugar, como resultado da abordagem: debates e pesquisas 

sobre teoria e metodologia da História, historiografia política, antropologia política, 

sociologia política e ciência política. 

A proposta de criação do GT em História do Poder Político se justifica em 

decorrência da crescente reflexão acerca da natureza do poder político enquanto problema 

histórico. Trata-se assim, de pensar o sistema de poder político como objeto recortado 

(mas de modo algum dissociado) de outros sistemas de poder (econômico, simbólico, 

dentre outros). Neste sentido, pensa-se o poder político na história como objeto de 

investigação, enquanto estratégia social corporificada nas práticas, comportamentos e 

normas de conduta que variam em sua natureza de acordo com diferentes espaços e 

temporalidades. Vale salientar que a chamada “nova história francesa” acentuou ainda 

mais a distância em relação à “historiografia tradicional”, ao passo que ajudou a reabilitar, 

por outros caminhos, a história do poder e da política. Essa “nova história do poder político” 

– resultado de certa reação à história estruturalista característica da segunda geração da 

Escola dos Annales –, seja ela braudeliana ou marxista, começou por problematizar o 

conceito de política, sendo o resultado dessa redefinição uma ampla renovação temática 

voltada para entendimento do poder fora das instituições propriamente políticas, em um 

movimento que vinculou o poder político ao cotidiano na análise historiográfica. Situando, 

portanto, a nossa proposta de criação de um Grupo de Trabalho no amplo campo da 

história do poder político, torna-se imprescindível desenvolver discussões que destaquem 
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as abordagens que privilegiam as múltiplas faces do poder político na história e os seus 

atores sociais no exercício do poder. 

 

4. OBJETIVOS DO GRUPO: 

 

4.1. Congregar professores, pesquisadores e estudantes com interesse na área da História 

Política, ou seja, constituir uma rede de estudos em História do Poder Político; 

4.2. Promover a visibilidade dos estudos em História do Poder Político através de fóruns de 

discussão à distância, promoção de encontros/simpósio, publicações, dentre outros; 

4.3. Desenvolver e manter um site hospedado no portal da ANPUH-PB com o objetivo de 

criar instrumentos para circulação de informações entre os participantes, bem como sobre 

eventos, livros, pesquisas, editais e outros assuntos que interessam aos pesquisadores/as 

dos estudos em História e Poder Político; 

4.4. Participar como GT de encontros científicos garantindo desta forma espaços regulares 

para apresentação e discussão da produção nesse campo de estudo, privilegiando os 

encontros regionais e nacionais da ANPUH; 

4.5. Estabelecer um circuito de informações, partilhando entre os profissionais da área as 

referências e alternativas de formação, pesquisa e difusão acessíveis, especialmente 

aquelas geradas a partir da ação de seus integrantes; 

4.6. Viabilizar trocas de informações, participação organizada com mesa redonda, 

comunicações coordenadas e minicursos em encontros estaduais, regionais, nacionais e 

internacionais que busquem discutir a temática, a fim de participar do evento de uma forma 

articulada e não pulverizada. 

 

5. OBJETIVOS DE AÇÃO E PESQUISA: 

 

5.3. Fomentar a elaboração de projetos coletivos de pesquisa que integrem pesquisadores 

vinculados a diversas instituições; 

5.1. Programar a divulgação dos trabalhos em dossiês/revistas temáticas e publicação em 

coletâneas; 

5.2. Criar instrumentos de aproximação junto ao ensino de graduação e pós-graduação; 

5.4. Inventariar acervos e fontes no âmbito da Paraíba e outros estados, e disponibilizar 

referências de interesse para os trabalhos no campo da história política; 



5.5 Atuar no tripé indissociável pesquisa, ensino e extensão, de modo a agir junto à 

Educação Básica, por meio de formação do profissional de História e elaboração de 

material didático na linha de História Política. 

 

6. RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES E PERFIL PROFISSIONAL 

 

Relação inicial dos participantes do Grupo de Trabalho em História e Poder Político - 

Paraíba: 

Nº NOME VINCULAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

01 Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva Cultura Inglesa – João Pessoa 

02 Carmelo Ribeiro do Nascimento Filho PMJP – João Pessoa 

03 Fabrício de Sousa Morais UEPB – Guarabira 

04 Faustino Teatino Cavalcante Neto UEPB – Campina Grande 

05 Genes Duarte Ribeiro EEEFMMEC – João Pessoa 

06 Giulianne Chishina Barros dos Anjos FALC – Campina Grande 

07 José Luciano de Queiroz Aires  UFCG – Sumé 

08 Josineide da Silva Bezerra UFPB – Bananeiras 

09 Jivago Correia Barbosa UFPB – João Pessoa 

10 Maria Lucinete Fortunato UFCG - Cajazeiras 

11 Martinho Guedes dos Santos Neto UEPB – Guarabira 

12 Maximiano Lopes Machado FIP – Patos 

13 Paulo Henrique Marques de Queiroz Guedes IFPE – Belo Jardim 

14 Roberto Barros Dias CETEC – João Pessoa 

15 Railane Martins de Araújo PMCG – Campina Grande 

16 Simone da Silva Costa PMSR – Santa Rita 

 

7. PROGRAMA GERAL DE ATIVIDADES BIÊNIO 2012/2014: 
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- Criar e-mail coletivo do GT e informar da institucionalização e deliberações 

tomadas; 

- Atualizar á página da ANPUH-PB com o link do GT; 

- Criar um Blog e postar trabalhos dos membros (livros, teses, dissertações e artigos 

publicados dos membros); 

- Criar igual grupo no FACEBOOK; 

- Realizar reuniões menores (em JP, com o pessoal de lá, e em CG, com os 

membros de lá) e socializar com quem não esteve presente para se posicionar sobre 

as deliberações; 

- Ver se os membros são vinculados e não inadimplentes com a ANPUH-PB; 

- Credenciar-se junto à ANPUH-PB mediante a apresentação de relatório 

circunstanciado; 

- Apresentação de proposta de atividades no XVII Simpósio Nacional de História 

(2013) e no XVI Encontro Estadual de História (2014); e 

- Publicação de obras resultantes de pesquisas dos associados ao GT. 

 

8. PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 

O período de vigência do GT em História do Poder Político - Paraíba é, a princípio, 

indeterminado e mantém-se aberto à participação de outros sócios. 

 

9. COORDENAÇÃO (2012-1014) 

 

Martinho Guedes dos Santos Neto – Coordenador 

Faustino Teatino Cavalcante Neto – Vice-coordenador 

 

10. CONTATO 

O contato principal do GT é: gthipp@hotmail.com 
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