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Apresentação
André Luiz Onghero*

“Cultura e Sociedade”, com este tema
abrangente, a revista Cadernos do CEOM, em seu nº
46, reune contribuições de pesquisadores das várias
regiões brasileiras, de forma a abrir possibilidades
de estudo e debate acerca das questões que envolvem
a cultura – compreendida de forma ampla – e a
sociedade em diferentes temporalidades, incluindo
o tempo presente.
Não há como falar sobre cultura de forma
isolada da sociedade, porém, a escolha do termo,
tem a intenção de instigar a discussão sobre esta
relação e sua constante dinâmica histórica. Neste
sentido, a edição tem como artigo inicial, o trabalho
de Giane Maria Souza, refletindo sobre as políticas
culturais no Brasil, com o título “A cultura como
direito constitucional: contribuição para um debate
teórico metodológico”. Este trabalho traz também as
mudanças na política brasileira ocorridas em 2016,
sua imediata repercussão nas políticas culturais, e a
preocupação com este processo.
A seguir, o artigo “A cultura em debate:
(des)encontros entre o marxismo e os estudos
culturais”, de Giovani Ferreira Bezerra, discute as
implicações do conceito de cultura nas abordagens
marxistas e nos estudos culturais, que têm, direta
ou indiretamente, influenciado e polarizado as
pesquisas e discussões acadêmicas no século XX e
princípio do século XXI.
As formas como as sociedades lidam com
o seu passado e a partir dele constroem formas
de poder são objeto de estudo das ciências sociais
e possibilitam amplas discussões. Na edição, o
artigo “A importância da memória institucional
e o CEHVAP”, de Maria Helena Alves da Silva
e Maria Aparecida Chaves Ribeiro Papali, traz
para discussão o tema da memória institucional,
apresentando também a experiência do Centro de
História e Memória da UNIVAP (Universidade do
Vale do Paraíba).

Em “A presença judaica na produção
historiográfica brasileira: um balanço”, Helena
Ragusa analisa a historiografia brasileira, rastreando
a presença judaica e a forma como os diferentes
autores abordaram a trajetória deste grupo que
integra a sociedade brasileira, mas que, em muitos
momentos, precisou resistir diante da perseguição e
das imposições culturais e religiosas.
A resistência também aparece no artigo “A
voz que sussurra: fugas e outras formas de agência
e resistência dos ingênuos em Palmas/PR” de Maria
Claudia de Oliveira Martins, neste caso, estudando
os ingênuos em Palmas/PR, no final do século XIX.
Ligados ao mundo dos livres e ao do cativeiro, estes
filhos de escravos desempenharam formas diversas
de resistência, como a fuga, o não trabalho, o
descompromisso. Partindo dos processos de tutela,
a autora procura identificar relações sociais do
período, em especial, a condição de tutor e tutelado.
Entre
as
formas
de
resistência
desempenhadas pelos afro-brasileiros, a capoeira
tornou-se um importante elemento identitário. As
rodas de capoeira e as relações de gênero presentes
nelas, são o foco do artigo “Apontamentos sobre
as relações de gênero em rodas de capoeira em
Amambai/MS”, de Tânia Zimmermann, Márcia
Maria de Medeiros e Deborah Henning Barrizon.
Na região Sul do Brasil, a resistência dos
caboclos e sua tentativa de organização social
resultou em uma série de conflitos, o mais conhecido
foi a Guerra do Contestado. Identificando um
descompasso entre a produção acadêmica e o
domínio da sociedade sobre este tema, Paulo
Pinheiro Machado, no artigo “O Contestado em sala
de aula” apresenta uma série de parâmetros para a
discussão do tema, especialmente no ensino escolar.
Também refletindo sobre as escolas, mas
neste caso, com o foco no final do século XIX,
Jucimar Cerqueira propõe-se a analisar “como o
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discurso de autoridades políticas e educacionais
buscaram legitimar a criação e organização das
escolas noturnas na Bahia para trabalhadores
adultos nas reformas educacionais da década de
1870”. Assim, o artigo “O estabelecimento das
escolas noturnas baianas no final do século XIX”
demonstra as preocupações com o combate ao
analfabetismo, o desejo de controle social, e da
abolição da escravidão, enquanto fatores que
“enredaram o estabelecimento da escolarização
noturna no Brasil no final do século XIX”, como
afirma o autor.
Na sequência, através do estudo da cultura
material e das memórias, o artigo “Os trabalhadores
da farinhada e a casa de farinha como lugar
de memória”, de Francisco Evandro de Araújo,
dá visibilidade ao “saber-fazer” dos mestres de
engenho da farinha, compreendendo que, mesmo
nas produções de pequena escala, percebe-se a
influência dos grandes mercados.

Já o artigo “Prosperidade x declínio: as
representações da decadência em Minas Gerais
na segunda metade do século XIX”, de Márcio
Achtschin Santos, parte do estudo da imprensa
mineira, identificando as representações acerca do
espaço econômico e político ocupado por Minas
Gerais no Império. No artigo, o autor defende o uso
de categorias não apenas quantitativas ou racionais,
assim como um olhar para as fontes históricas capaz
de perceber as representações nelas contidas.
Encerrando a edição, Rodrigo Capistrano
traz as representações sobre a cidade de FortalezaCE, expressas pelo documentário Rua Governador
Sampaio. Analisando atentamente a obra
cinematográfica, sob diversos aspectos, o artigo
“Rua Governador Sampaio: cinema, cidade e
trabalho”, percebe o referido documentário como
um trajeto para pensar a capital cearense.
Assim, através de diferentes olhares a edição
faz, ao mesmo tempo, um sobrevoo sobre a história
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