APRESENTAÇÃO
Com algum atraso, temos o prazer de anunciar o novo número da Revista
Encontros, editada pelo Departamento de História do Colégio Pedro II, e que
abre uma nova fase em sua edição, doravante sob os auspícios de um Comitê
Editorial que assumiu a tarefa de substituir o brilhante trabalho da prof.ª dr.ª Ana
Maria Cardoso Ribas.
Os artigos que compõem este número procuram apresentar diferentes
facetas de assuntos relevantes para o ensino de História na Educação Básica.
Assim, o artigo de Adjovanes Almeida, denominado “O voto e a questão
educacional nos estertores da Monarquia” apresenta os debates referentes
à derradeira reforma eleitoral do período monárquico, marcada pela redução do
contingente de potenciais eleitores brasileiros (na mesma época em que, em
outros países, procurava-se ampliar o universo eleitoral – embora ainda não se
vislumbrasse o sufrágio universal). Destaque-se, ademais, que os atributos
educacionais (no caso, a alfabetização) se mesclam com o poderio econômico
para caracterizar o cidadão ativo do Império brasileiro.
Já o artigo de Gustavo Faustino, intitulado “Os substitutos: A
participação negra na Guerra do Paraguai”, analisa a participação, no
Exército brasileiro, de contingentes militares formados por negros durante a
Guerra do Paraguai, destacando-se a atuação dos zuavos baianos. O artigo
discute, ainda, a repercussão desta política de recrutamento na sociedade
brasileira do período imperial.
Por outro lado, o artigo de Édson Lima, denominado “História Pública: e
o desafio da Profissão de Historiador” discute a relação entre a
regulamentação da profissão do historiador e a história pública, destacando seus

mútuos impactos potenciais, em especial no que se refere ao controle da
produção historiográfica.
Por fim, mas não menos importante, temos o artigo de Tamires Cordeiro,
intitulado “O Casamento Diplomático nas Cartas de Amarna”, que aborda a
relação entre os casamentos régios e a diplomacia na Antiguidade Oriental, em
particular no Egito sob as administrações da 18ª dinastia.
Acreditamos ser importante destacar a opção da Revista Encontros por
abrir-se a profissionais de História ainda em formação, isto é, professoras e
professores que se encontram matriculados em cursos de pós-graduação (stricto
e latu senso); óbvio que tal viés não exclui (e nem poderia) receber artigos de
professoras e professores já estabelecidos acadêmica e profissionalmente.
Mais ainda, nesses tempos em que o próprio valor da História e de seus
profissionais sofre constantes ataques, talvez seja preciso reiterar a
impossibilidade da neutralidade, quer historiográfica, quer pedagógica. Somos
uma revista editada por professoras e professores do departamento de História
do Colégio Pedro II; este é o nosso “lugar” de enunciação.
Adjovanes Thadeu Silva de Almeida.
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