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RESUMO:  

 

Este simpósio temático tem como objetivo fomentar a discussão sobre a produção e a 

divulgação do conhecimento histórico na internet através da análise de sites, blogs e redes sociais. 

Pretendemos identificar e analisar experiências escolares, culturais e políticas de investigação, 

organização e divulgação na internet da História e da Memória de grupos sociais, instituições públicas 

e privadas, museus, etc. Refletiremos também sobre como e qual conhecimento histórico está sendo 

compartilhado através da rede mundial de computadores assim como discutiremos a Internet como 

um importante espaço de atuação do historiador. Almejamos com este simpósio organizar uma rede 

de pesquisadores que têm a internet como objeto de pesquisa e ou espaço de produção e divulgação 

de conhecimento histórico. 

É consensual a importância de ampliarmos o público leitor da História, atingindo aqueles que 

Robert Darton (2010) chamou de “leitores médios” e para os quais os historiadores também devem 

produzir. A internet tem sido um espaço privilegiado de ampliação destes leitores. E também de 

outros  produtores da sua própria História.  

Assim, acreditamos ser necessário investigar a História produzida e divulgada na Internet. 

Processo este que não apenas aproxima o Historiador de uma diversidade de fontes eletrônicas e 

recursos midiáticos, mas também o leva a refletir sobre a apropriação política que se faz deste 

conhecimento (MAYNARD,2011). Em tempos de ativismo eletrônico não podemos nos furtar a 

observar o Ciberespaço como um lugar de lutas ideológicas e construção de discursos políticos e 

representações históricas. Hoje é especialmente na internet que os grupos sociais travam lutas pela 

produção do conhecimento histórico e todo seu capital simbólico. Cabe a nós historiadores 

conhecermos e refletirmos sobre estes embates e este espaço.  

Assim, este simpósio procurará abrigar a discussão do conhecimento histórico na internet e 

suas diversas possibilidades de produção, consulta e divulgação. Pretendemos também pensar este 



 

  

espaço como um novo campo de atuação do historiador, seja no ensino e ou na pesquisa. Ao mesmo 

tempo refletiremos sobre o processo que tem tornado o conhecimento histórico via internet cada vez 

mais popular, sendo apropriado por novos atores em suas diversas lutas sociais. 
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