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Apresentação
Caro leitor

É com grande satisfação que anunciamos a diversidade de assuntos que compõe a
5ª edição da Revista Brasileira de História & Ciências Sociais - RBHCS. Objetivamos
que a leitura possa contribuir para uma visão ampla e diversificada tanto de temáticas,
quanto de abordagens. Neste número destacamos a pluralidade de trabalhos publicados
que transitam da economia à política, da cultura à sociedade, do passado ao presente.
Dentre os artigos, destacamos o trabalho de Reginaldo Teixeira Perez intitulado de
“A Democracia em três dimensões: desiderativismo, realismo e sincretismo” que leva
o leitor a uma discussão política quanto ao fenômeno democrático. Seguindo no campo
político contemporâneo, José Ricardo Fernandes traz ao leque de temáticas a discussão
sociológica a respeito da penalidade e sua repercussão social com o artigo:
“Insignificância penal e significância social”. Consoante a isso, Gustavo de Melo e Silva
coloca em pauta a situação social e legal dos adolescentes perante a lei brasileira,
enfocando seus conflitos e dilemas através do texto “Adolescente em conflito com a lei
no Brasil: da situação irregular à proteção integral”.
Saindo da esfera contemporânea, destacamos o artigo de Divino Sena denominado
“Tropas e condutores em Mato Grosso: camaradas e arrieiros” que lança olhares sobre
o trabalho livre no interior do Brasil Imperial. Destacamos também, o trabalho de Érika Dias
e Luiz Gustavo Lima Freire referente à história luso-brasileira e suas funções administrativas
enquanto Império Ultramarino. Fazendo uma releitura a partir de Bourdie recomendamos o
trabalho de Walter Amaral intitulado “Purificando corpos, elevando almas: organização e
funcionamento da Pia União das Filhas de Maria no Recife”.
Esta edição também oferece o artigo de Pablo Alvira intitulado “Cinema e
reconstrução da experiência: os contratistas de viñas em Historias de un hombre de
561 años”. Trocando de lentes, convidamos o leitor a apreciar o trabalho de Karina dos
Reis Kerpen denominado: “A razão urbana fotografada: imagens do aterro da Avenida
Beira-Rio por Léo Guerreiro e Pedro Flores” que aborda a leitura das imagens através da
fotografia.
Ainda destacamos o estudo dos autores Fábio Marçal, Márcio Hoff, Marga
Rodrigues, Rita Machado e Valter Morigi intitulado: “Escolarização e educação
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profissional de trabalhadores no Brasil: um olhar sobre as experiências”, que discute
as raízes da educação voltada à formação de “mão-de-obra barata” no país. Na mesma
linha, destacamos o trabalho de Leda Rodrigues Vieira que trata do trabalho em ferrovias na
Parnaíba com o artigo: “Trabalho e ferrovia: cotidiano do trabalho dos ferroviários na
cidade de Parnaíba-PI”.
Depois de todas essas apetitosas dicas, convidamos ainda o leitor a dar uma
conferida na nossa sessão de resenha, tradução e transcrição.
Por fim, podemos apenas desejar que saboreiem de uma excelente leitura!

Denize Terezinha Leal Freitas
José Carlos da Silva Cardozo
Editores
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