
Apresentação 
Este vigésimo segundo número da Revista Varia Historia representa mais 

uma etapa do processo de reformulação editorial que se iniciou na gestão 
passada e que aponta para consolidação desta publicação. Desde a sua 
criação, a Revista tem conseguido, apesar de dificuldades de toda ordem, 
manter a periodicidade semestral e tem ampliado seu corpo de leitores e 
articulistas, tanto nacional , quanto internacional. 

A Varia Historia tem alcançado seu principal objetivo, qual seja, a aber
tura continuada de um canal de intercâmbio e debate acadêmico entre o 
Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais e a 
comunidade de historiadores do país e do exterior, tornando-se palco para 
reflexão e avanço dos estudos históricos. O alto nível e a heterogeneidade 
dos colaboradores deste número demonstram este fato. 

Visando aprimorar este intercâmbio, optou-se como primeiro artigo a 
tradução de importante texto do Professor A.J.R . Russeii-Wood, que aborda 
a contribuição dos historiadores americanos à Historiografia do Brasil Colô
nia. Publicado originalmente em 1985, seu estudo permanece atual, visto 
que grande parte dos estudos mencionados são ainda pouco conhecidos 
no Brasil e continuam a sugerir instigantes campos de estudos para os his
toriadores das duas Américas. Gostaríamos de agradecer a generosidade 
do autor, que não mediu esforços para sua publicação e à Duke Press que 
respondeu prontamente ao nosso pedido. 

Em seguida, parecendo atender a uma das sugestões do Prof. Russeii
Wood no sentido de se estudar os setores marginais à história do Brasil 
colônia, Geraldo Pieroni analisa as transgressões ao mecanismo de segre
do inquisitorial que acabaram sendo punidas com o degredo dos culpados. 

Três artigos analisam aspectos sócio-culturais do mundo greco-roma
no. Marcos Breno Torri estuda a divinização do Imperador Augusto e sua 
relação com o apolinismo; Paulo de Assunção aborda a concepção de na
tureza na Grécia antiga, a partir dos filósofos pré-socráticos e da poesia de 
Hesíodo; e finalmente, Fábio Versiani procura um novo entendimento do 
universo dos pobres do império romano, desmistificando a idéia de que pão 
e circo eram suficientes para a erradicação da pobreza. 

O Império brasileiro emerge como tema de outros três artigos. A obra 
de Oliveira Lima e sua interpretação da religião como agente de civilização 
é o tema de Teresa Malatian, que mostra como a figura de José de Anchieta 
transforma-se no símbolo da atuação da Companhia de Jesus, símbolo re
tomado precisamente no momento de construção do Estado-Nação brasi
leiro . Maria lnez Machado B. Pinto empreende uma reflexão sobre a mo
dernidade em São Paulo, e a irrupção de novos modos de apreender e descrever 
a vida na metrópole, avassalada pelo ritmo vertiginoso e pelos maquinis
mos de uma cultura impregnada pelo movimento e pelo ideal de progresso. 

São Paulo também é o palco da investigação realizada por Pauio Kogu
ruma sobre a ofensiva, levada a cabo pelas elites dominantes, contra o uni-
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verso cultural dos negros da sociedade paulistana. No interior de uma cida
de que perseguia o cosmopolitismo e a modernidade, pulsava uma religio
sidade marcadamente africana: preconceito racial , conflitos culturais e so
ciais interligavam-se e davam o tom das relações entre elites e indivíduos 
de origem africana. 

O tema da modernidade é resgatado também por Alberto Rocha Cavai
cante, que examina em seu artigo as implicações dos processos de racio
nalização que tiveram lugar na sociedade moderna. Em que medida o con
ceito de razão se transformou sob o impacto do Estado Moderno ? - eis a 
questão que nortea sua investigação. Original e instigante, o artigo de Car
los Antonio Leite Brandão propõe a tese de que a alienação espacial - um 
dos traços da modernidade - tem sua origem no século XVI, quando uma 
série de eventos, entre eles a exploração do planeta e a invenção do teles
cópio, impuseram uma nova forma de pensar a relação home/universo -, 
perceptível nas novas concepções arquitetônicas da época. 

Maria Clara Thomaz Machado opta por pensar a modernidade a partir da 
política empreendida pelos governos militares no sentido de transformar o 
cenário rural do Alto Paranaíba, de modo a fazer dele um espaço produtivo e 
capitalista. O universo cultural tecido secularmente pelos camponeses, as
sentado num modo de vida específico e complexo, responde à ameaça de 
sua extinção, reinventando novas práticas culturais e preservando outras, nem 
sempre bem-sucedido em evitar o desaparecimento de parte delas. 

A aventura do Manifesto Comunista no Brasil é o tema do artigo de 
Marcelo Badaró Mattos, para quem a trajetória do pequeno livro de Marx e 
Engels é inseparável da história da esquerda brasileira. A partir das edições 
do Manifesto, o autor revisita alguns momentos decisivos desta história. 

O último artigo é o resultado de uma pesquisa sistemática e de fôlego a 
que Douglas Cole Libby vem se dedicando. Trata-se de um inventário minu
cioso sobre os acervos documentais mineiros anteriores a 1946, espalha
dos por todo o Estado, conservado em i'J.rquivos especializados ou ainda 
intocados em igrejas e cartórios. É um pouco deste grande esforço de le
vantamento de fontes e identificação dos acervos que o autor traz à tona, 
expondo seu procedimento de pesquisa, os resultados obtidos e finalmen
te , discorrendo sobre as práticas de guarda, organização e gerenciamento 
do patrimônio documental mineiro . 

Na segunda parte da revista, destinada à publicação de resenhas, dois 
livros mereceram a nossa atenção: o primeiro, o O universo do indistinto, de 
autoria de Marco Antonio Silveira, preenche uma lacuna nos estudos sobre 
a sociedade colonial mineira. O segundo, História da Vida Privada no Brasil 
(1 • volume) , vem construindo uma sól ida carreira entre especialistas e lei
gos, e, como seu congênere francês , já nasceu clássico. 

Esta é, em suma, a feição desta nova edição da Varia Historia. Eclética 
e heterodoxa, ela se propõe a pensar a história a partir de todos os tempos 
e lugares, na convicção de que a história está fadada a ser vária. 
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ADRIANA ROMEIRO E JúNIA FERREIRA FURTADO 
Editoras 
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