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Apresentação 

O ano de 2020 continuará sendo vivido e lembrado por essa geração e 

as futuras como um marco na história da humanidade. Em que pese todas as 

experiências e narrativas históricas sobre pandemias e catástrofes, nada 

poderá se equiparar ao momento vivenciado. Talvez menos em função da 

gravidade e atrocidades provocadas, afinal, ao fecharmos essa edição, já 

contamos com mais de 100 mil mortos no Brasil em decorrência do COVID-

19. No entanto, além disso e de forma mais expressiva, o fator tempo é 

determinante para entendermos a gravidade e o legado que o ano de 2020 

nos deixará. 

O tempo da humanidade está sendo pautado na corrida desenfreada 

dentro dos laboratórios e indústrias farmacêuticas. Enquanto isso, o tempo 

nos hospitais também mudou, assim como o tempo do comércio, da indústria, 

do trabalho. A noção de isolamento social não condiz com isolamento 

informacional. O volume de informações que correm na velocidade da luz, 

muito mais rápido inclusive que a disseminação e letalidade desse vírus, nos 

colocou frente a frente, não somente com as doenças biológicas e as 

fakenews, mas também com as velhas doenças sociais. Doenças essas que o 

tempo não foi capaz de curar e, portanto, a História ainda tem muito a fazer.  

As teorias sobre disseminação viral incorporaram os velhos 

preconceitos de lugar e de origem e os debates sobre o mercado de Wuhan 

na China reafirmaram consigo as mazelas da xenofobia. O discurso 

negacionista ou o que oportunizou o contexto para destilar seus impropérios, 

desconsiderou a vulnerabilidade social em que os profissionais de saúde estão 

submetidos (quase 90% dos auxiliares, técnicos e enfermeiros no Brasil são 

mulheres, de acordo com dados do IBGE e do COFEN) ou mesmo populações 

periféricas urbanas e em situação de risco como quilombolas, ribeirinhos, 

índios, entre outras. 

Por todo esse contexto tão carregado de lutas, a Revista Escripturas 

mantém seu compromisso científico e social de disseminar o conhecimento 

histórico de qualidade e abre seu ano editorial com um número de artigos de 

variadas temáticas que reafirmam não só a qualidade da produção cientifica 
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das humanidades no Brasil, mas a diversidade historiográfica do nosso 

universo de produção de conhecimento. 

Os cinco primeiros artigos desse número nos colocam o desafio de 

pensar o papel crucial da história em dar voz aos agentes socais comumente 

inferiorizados por uma história, na maioria das vezes, masculina, branca e 

elitista. No artigo de Jessica Santana de Assis Alves nos deparamos com as 

mulheres cafeicultoras do Rio de Janeiro imperial e as questões em torno do 

mundo do trabalho e da capacidade de representação política, tema esse 

também descortinado por João Paulo Peixoto Costa em seu artigo sobre os 

índios do Ceará na primeira metade do século XIX. O artigo sobre a presença 

dos exilados portugueses no Brasil oitocentista de Luiz Gustavo Martins da 

Silva, nos informa sobre os debates da identidade nacional brasileira e o 

legado colonial português a partir de manchetes e artigos veiculados em 

jornais de época. Marilia Lima de Araújo nos brinda com reflexões caras à 

historiografia brasileira contemporânea: as experiências de escravidão e 

liberdade de mulheres e homens negros em contextos espaciais 

diferenciados, como o ‘sertão’. Por outro lado, José Augusto Zorzi parte das 

histórias individuais e coletivas contadas pelo Movimento Negro do Rio 

Grande do Sul sobre Zumbi dos Palmares e envereda pelos tortuosos 

caminhos do uso político da memória. Esses artigos têm em comum o diálogo 

profícuo e urgente da História Social e seus desdobramentos em torno da 

História das Mulheres, da História Indígena, da História da Escravidão e das 

histórias nacionais e regionais.  

O artigo de Carolline da Silva Soares e Leonardo Baptista sobre o 

conceito de cultura política ilumina questões ainda delicadas da nossa recente 

história da ditadura, bem como o artigo de Gabriel Duarte Costaguta nos 

informa sobre o pensamento social brasileiro a partir da obra de Oliveira 

Vianna. Esses artigos contribuem para enriquecer o debate historiográfico 

brasileiro em torno de conceitos como ‘cultura política’ e ‘história intelectual’.  

Leonardo Paiva de Oliveira e Daniel Barreto Lopes, embora tratem de 

temporalidades e temáticas tão diferentes, seus artigos compartilham de um 

fazer historiográfico de grande relevância: a intrínseca relação entre ‘história’ 
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e ‘espaços’. A dimensão do ‘espaço’, que conjuga e partilha do 

enriquecimento teórico de conceitos variados, como aqueles que aparecem 

nos respectivos artigos, à exemplo de ‘capitanias’ e ‘sertões’; se prestam a 

renovação histográfica. Renovação essa também experimentada nos artigos 

de Láisson Menezes Luiz e Marcos Arthur Viana da Fonseca dentro da seara 

da Nova História Política e os conflitos e acordos entre esferas múltiplas da 

organização social no medievo e suas consequências para a formação do 

Estado moderno. 

O oportuno artigo de Marcus Pierre de Carvalho Baptista sobre a 

utilização de jogos de tabuleiro no ensino de história, nos convida a refletir 

sobre as metodologias ativas de ensino também no nível superior. Um dos 

exemplos utilizados pelo autor foi um jogo de tabuleiro sobre a História da 

América Contemporânea referente a Revolução Cubana de 1959, que 

completou o ano passado 60 anos. Encerrando a seção de artigos 

apresentamos os trabalhos com fontes documentais diversas de Andressa 

Paula e Leonardo Bento de Andrade: ela utilizando as fontes hemerográficas 

para o estudo de aspecto da História da Igreja no Brasil e ele, as fontes 

iconográficas para o estudo das identidades nacionais no México. Por fim, e 

não menos importante, esse número trás a resenha de Raick de Jesus Souza 

sobre a obra de Fabrício Santos e a questão da expulsão dos jesuítas do Brasil 

no século XVIII. 

Por tudo isso, o número 4, volume primeiro de 2020 da Revista 

Escripuras é um convite a leitura e ao conhecimento de temas tão variados 

da nossa historiografia e bastante necessário para compreensão da realidade 

atual. 

Boa leitura. 
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