
Apresentação 
Depois da edição especial sobre o Códice Costa Matoso, a Varia Histo

ria volta à sua periodicidade semestral e ao seu formato original. Seu objeti
vo é constituir um foro para reflexão historiográfica de alto nível, ampliando 
os canais de interlocução para além das fronteiras mineiras. Aliás, esta tem 
sido uma das características da Varia Historia, que, editada em Minas Ge
rais, não se restringe, de modo algum, à história regional. 

Neste número, contamos com a colaboração de Serge Gruzinski , que 
esteve em visita ao Departamento de História da Universidade Federal de 
Minas Gerais em agosto de 2000, ocasião em que proferiu uma série de 
conferências dirigidas aos professores, alunos da gradução e pós-gradua
ção. Generosamente, autorizou a Varia Historia a publicar um artigo de sua 
autoria, lançado originalmente no México e até então inédito no Brasil. A ele 
somos muito gratos. Neste texto, Gruzinski analisa a presença de elementos 
culturais indo-africanos na arte barroca mexicana, no contexto seiscentista 
da capital do vice-reino da Nova Espanha. É portanto mais uma importante 
contribuição nos estudos que o autor tem dedicado ao tema das mestiça
gens culturais nas Américas durante o período colonial. 

José Antônio Dabdab Trabulsi volta-se para as concepções formuladas 
pelos historiadores positivistas a respeito da cidade grega, destacando os 
fatores que os levaram a se posicionar em relação a ela. Dabdab indaga 
autores como Francotte , Jardé, Cloché, Glotz e Croiset acerca do julgamen
to de cada um deles sobre o funcionamento da cidade grega. 

O trabalho dos plantadores de erva-mate na fronteira norte paraguaia 
no século XIX, é o tema de Nidia R. Areces, professora da Universidad Na
cional de Rosario. A autora analisa as transformações ocorridas do final do 
período colonial até a década de 1880, que reduziram os trabalhadores a 
um sistema de exploração baseado no endividamento. 

As alforrias constituem o tema do artigo de Tarcísio R. Botelho. Para 
este autor, é preciso desvendar os múltiplos significados que a liberdade 
assumiu nas Minas Gerais do século XIX e as transformações ocorridas nas 
chamadas ações de liberdade. Seu enfoque privilegia tanto o discurso dos 
libertos quanto o discurso das elites do império, abrindo para nós o horizon
te vasto das práticas de alforria, especialmente as que tiveram lugar no 
norte de Minas. 

A fortuna crítica da atuação da Companhia de Jesus no Brasil é o objeto 
de investigação de Aldrin Moura de Figueredo, que chama a atenção para a 
influência decisiva que as diferentes interpretações sobre a atuação dos 
jesuítas na Amazônia, entre os séculos XVII e XVI II , tiveram na avaliação da 
historiografia nacional sobre o assunto. 

Mary A. Junqueira lança um olhar cuidadoso sobre a revista Seleções 
do Reader 's Digest, em busca das representações da América Latina que 
aí se forjaram, freqüentemente associadas ao imaginário da Conquista da 
Oeste. Mais que isto, a autora mostra como uma certa visão negativa da 
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América Latina encontrou ressonância junto a segmentos conservadores da 
sociedade brasileira, entre 1942 e 1970, reforçando a exclusão social de 
negros e índios. 

A vida e a obra de Gregório de Matos são revisitadas por Dirce Lorimie 
Fernandes, para quem é possível estabelecer analogias entre o poeta baia
no e François Rabelais. A autora resgata as diferentes interpretações da 
obra de Gregório de Matos e opera um recorte que visa contextualizá-la 
historicamente, de modo a explicitar a consciência crítica do poeta. 

Novos objetos vêm ocupando cada vez mais o interesse dos pesquisa
dores. A história da alimentação nas Minas Gerais é enfocada por Angelo 
Alves Carrara, que busca desvendar os padrões de consumo alimentar em 
Ouro Preto, na segunda metade do século XVIII, e em Juiz de Fora e São 
João Del Rei, em fins do XIX. O autor realiza, também, um exaustivo levanta
mento da variação de preços de produtos alimentares nas localidades e 
períodos mencionados. 

Alisson Eugênio, por sua vez, volta-se para a história da medicina, atra
vés da análise de um interessante tratado, escrito por Jean Barthelemy Da
zille, um médico francês que atuou como cirurgião na Guiana e em São 
Domingos. Baseando-se nas concepções de Foucault, o autor analisa are
lação entre o saber médico e as monarquias, na busca de respostas para os 
problemas de saúde que afetavam a população escrava das colônias. 

A chamada nova história política, que renovou as abordagens nesta 
área, norteia as análises de Marcos Antônio Lopes e Sérgio da Mata. Os 
dois artigos buscam refletir sobre as interpenetrações entre o sagrado e o 
político. Lopes discute as idéias políticas de Bossuet, mostrando a central i
dade da realeza sagrada na França do século XVII, dominada ainda pelo 
misticismo político. Da Mata, a partir de uma extensa bibliografia, recupera 
o conceito de religião civil. Analisa a trajetória e as polêmicas em torno des
te conceito e as manifestações da religião civil em diferentes tempos e es
paços, inclusive no Brasil republicano. 

O artigo de Valentina Gomes Somarriba retorna à história política. Seu 
texto analisa o pensamento de Francisco Campos que, na década de 1930, 
criticou com veemência o liberalismo político e a democracia liberal. 

O último artigo, de Marcos Ferreira de Andrade e Maria Tereza Pereira 
Cardoso, aborda a produção historiográfica sobre o sul de Minas Gerais e 
apresenta resultados do Projeto Memória Cultural do Sul de Minas, que ma
peou e indexou importantes acervos documentais da região. A vasta docu
mentação levantada e organizada pelo Projeto é de grande relevância, pois 
possibilitará uma intensificação e um enriquecimento dos estudos sobre a 
vida sul-mineira nos três últimos séculos. 

A parte final da revista, dedicada às resenhas, mostra a crescente di
versidade da produção historiográfica brasileira. América Latina no Século 
XIX: tramas, telas e textos, de Maria Ligia Coelho Prado, reúne sete ensaios 
da autora, especialista em estudos latino-americanos, que analisam temas 
dentro do campo da história da cultura e das idéias políticas, com ênfase 
para as enormes possibilidades da história comparativa. A obra de Luis 
Ferreira Gomes, Erário Mineral, cuja primeira edição portuguesa é de 1735, 
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e a segunda edição esperou mais de dois séculos para ser publ icada, é 
fonte riquíssima para os estudiosos da história das práticas de saúde no 
século XVIII. O livro de Joseli Maria Nunes de Mendonça, Entre a Mão e os 
Anéis, analisa a Lei dos Sexagenários, de 1885, iluminando os aspectos 
jurídicos, políticos , econômicos e sociais envolvidos no debate sobre a abo
lição da escravidão. Finalmente, a obra de Fábio Faversani dedica-se ao 
estudo da pobreza em Roma, a partir do Satyricon de Petrônio, enfatizando 
uma temática que, em grande medida, foi negl igenciada pelos estudos da 
Antigüidade Clássica. 

A diversidade, a riqueza de temas, as diferentes abordagens caracteri
zam este número de Varia Historia , consolidando a vocação da revista, reve
lada no seu título. 

ADRIANA ROMEIRO E KATIA GERAS BAGGIO 
Editoras 

7 


	5
	6
	7

