
Apresentação 
Consolidando uma política editorial que privilegia o debate acadêmico tanto 

no âmbito nacional quanto internacional , este vigésimo quarto número da Varia 
Historia traz à luz a contribuição de estudiosos dos mais variados temas. A 
começar pelo artigo da historiadora peruana Scarlett O'Phelan Godoy, "Una 
rebelión abortada: Lima 1750 - la conspiración de los indios olleros de Huaro
chirí" , sotíre a rebelião malograda em Lima no ano de 1750, mas que logrou 
êxito em Huarochirí, ocasião em que os índios se levantaram contra a falta de 
acesso a monastérios e universidades. 

Júnia Ferreira Furtado explora, com argúcia, o mito Chica da Silva, no arti
go "Família e relações de gênero no Tejuco: o caso de Chica da Silva", desfa
zendo o imaginário que floresceu à volta de seu nome, nos últimos dois sécu
los. Consultando um corpus documental vasto, a historiadora propõe uma nova 
interpretação da biografia desta ex-escrava, devolvendo-a à sua época e inse
rindo-a no cotidiano das mulheres forras do Tejuco. 

Os potentados mineiros da primeira metade do século XVIII são o tema do 
estudo realizado por Célia Nonata da Silva, em "Homens valentes: delimitação dos 
'territórios de mando' nas Minas setecentistas". Na esteira dos trabalhos mais re
centes sobre violência e poder privado, a autora problematiza os códigos que 
regiam as relações sociais das Minas setecentistas, tais como a honra e a vingança. 

Seguindo as pistas de Mircea Eliade e Jean Delumeau, Ramon Fernandes 
Grossi desenvolve em "A religiosidade nas Minas setecentistas" um acurado exa
me das práticas mágicas populares e a perseguição empreendida pela Igreja às 
formas de sagrado situadas para além do rígido universo dogmático do catolicismo. 

Vera Chacham propõe no artigo "Natureza e cultura na cidade tropical" 
uma leitura original da obra de Charles Ribeyrolles, viajante francês que, na 
segunda metade do século XIX, aparta no Rio de Janeiro. Com perspicácia, a 
autora analisa os múltiplos significados que a natureza e a cidade adquirem na 
descrição do Rio de Janeiro em Brasil Pitoresco. 

A Imperial Vila da Vitória é o cenário do estudo empreendido por lsnara 
Pereira Ivo em "Poder local e eleições na Imperial Vila da Vitória durante o 
século XIX". A constituição do poder local, aliada ao processo de centralização 
político-administrativa, implicou a atuação dos potentados no exercício do po
der nas localidades do interior do Brasil. 

Lúcio M. Ferreira aborda - em "Arqueologia e geoestratégia: as fronteiras 
imperiais e o uso das fontes arqueológicas ( 1838-1877)" - uma temática ainda 
pouco explorada pela historiografia: a articulação entre o saber arqueológico, 
produzido no âmbito do IHGB, e as políticas de ocupação do território e demar
cação de fronteiras do Império brasileiro. O autor mostra como o Estado monár
quico se utilizou das fontes arqueológicas com o objetivo de legitimar os con
tornos do território nacional e a sujeição das populações indígenas. 

O imaginário da tristeza e o "sentimento de estrangeiridade" dos intelectuais 
brasileiros em sua própria terra, entre 1870 e 1920, são analisados por Gilmar 
Rocha em "Nação, tristeza e exotismo no Brasil da Bel/e Époque". O autor consi
dera que a tristeza e o exotismo não são "idéias fora do lugar" - recuperando a 
expressão de Roberto Schwarz. Sua persistência no imaginário da nação apon
ta, segundo o autor, para a manutenção dos problemas colocados pela necessi-
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dade de construção da identidade nacional e, por outro lado, para os reflexos da 
experiência de modernização e urbanização da sociedade brasileira. 

Maria lnez Machado Borges Pinto, por sua vez , aborda a década de 1920, na 
cidade de São Paulo, através da obra de Alcântara Machado. Em seu texto "Crôni
ca cinematográfica do cotidiano: Alcântara Machado e os impasses do modernis
mo", Maria lnez mostra como a obra do autor, ao tematizar o fenômeno da imigra
ção na cidade de São Paulo, se aproxima da matéria jornalística - "quanto ao fun
do, forma e estilo" - e do cinema, na sua intenção de registrar o cotidiano da cidade 
em ebulição, num momento em que a vida urbana se modificava rapidamente. 

Os dois artigos seguintes se debruçam sobre a temática da construção do 
herói. Adriana Barreto de Souza- em "Caxias na memória biográfica: a constru
ção de uma heroicidade moderna" - analisa a forma pela qual as biografias de 
Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o converteram em herói nacio
nal. A autora mostra que a exaltação do herói foi concretizada usando-se de 
silêncios e repetições: os anos de formação, os laços familiares que possibilita
ram a rápida ascensão de Caxias no Exército, a intensa vida política do perso
nagem foram minimizados, quando não apagados, com o objetivo de exaltar o 
"gênio militar" do herói. 

As representações da história de Minas Gerais no período colonial , princi
palmente da Inconfidência Mineira e de Tiradentes, constituem o tema do arti
go de Thais Nívea de Lima e Fonseca: "Ouro e heróis nas representações da 
Inconfidência Mineira". A autora analisa a circulação de determinadas repre
sentações da história mineira setecentista através da presença de textos e ima
gens nos livros didáticos desde o início do século XX, que consolidaram o pro
cesso de heroificação de Tiradentes e de exaltação de Minas Gerais como 
"terra da liberdade". 

A história da educação se faz presente no artigo de Dalva Carolina de Mene
zes Yazbeck: "O desenvolvimento econômico de Juiz de Fora e a educação su
perior". A autora analisa o processo de industrialização da cidade de Juiz de 
Fora, na Zona da Mata mineira, iniciado no final do século XIX, e o concomitante 
surgimento dos primeiros cursos superiores no município. O artigo enfatiza o 
papel desempenhado tanto por missionários metodistas como pela Igreja Católi
ca na fundação dos primeiros cursos superiores de Juiz de Fora. 

O artigo de Heloisa Helena Pacheco Cardoso, "Relações sociais em cons
trução: Minas Gerais nos anos 50", discute as relações entre trabalhadores e 
empresários de Minas Gerais na década de 1950. Partindo das concepções de 
E. P. Thompson , a autora busca reconstruir a trajetória dos movimentos de tra
balhadores em Minas, feita de resistências, mas também de cooperações , tan
to com o governo, como com o empresariado. 

Na seção de resenhas, destaca-se o livro de Bernard Lavalle, Amor y 
opresión en los Andes co/onia/es. A obra contém um conjunto de doze textos , 
nos quais o autor aborda três temas centrais: matrimônio e família ; resistência 
negra e movimentos indígenas. Com riqueza de fontes, Lavalle abre novos ca
minhos para o estudo da história andina colonial. 

Varia Historia mantém, assim, seu compromisso com a divulgação da pes
quisa historiográfica, em sua diversidade de temas, problemas e abordagens. 
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Editoras 
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