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Apresentação
Caros amigos leitores da RBHCS

É com imensa satisfação que a Conselho Editorial inaugura a sua 3ª Edição.
Desejamos aos nossos atentos leitores que possam usufruir de uma gama
diversificada de temáticas, pelas quais, autores de diferentes instituições vêm
apresentar suas pesquisas e análises nesta edição.
Tendo em vista nosso objetivo inicial, os trabalhos relacionados têm como
característica marcante a multiplicidade de assuntos abordados e metodologias
aplicadas, tanto no campo da História quanto das Ciências Sociais.
De modo geral, a marca desta edição é proporcionar aos leitores uma
variedade de abordagens que busquem colocar em destaque não apenas o objeto
de pesquisa em si, mas sim, discutir as relações entre os múltiplos sujeitos que
produziram conhecimento. Desta forma, nesta edição o leitor encontrará artigos que
abordam temáticas como: o pensamento social do historiador e militante político
Edward Palmer Thompson; aspectos relativos à conservação dos patrimônios
cultural, discussões acerca da importância da cidade para o conhecimento de
aspectos históricos. Além disso, a RBHCS apresenta artigos referentes às políticas
sociais voltadas a criança e ao jovem; as narrativas literárias como importantes elos
que intercalam ficção, história e realidade; uma análise da importância do como
fazer a imprensa, isto é, a partir dos tipógrafos e da tipografia durante o século XIX;
bem como, reflexões sobre a memória e o esquecimento e uma abordagem sobre as
redes sociais a partir da formação e expansão dos cursos universitários no campo
publicitário.
Convidamos o leitor a apreciar as resenhas: “Histórias da capitania de São
Paulo” referente ao estudo de Maria Beatriz Nizza da Silva, bem como, a resenha
“Para que serve a História? O que faz o historiador?”, que busca analisar o que Caio
Boschi discute em sua obra intitulada “Por que estudar História?”. Dentre as
transcrições destacamos os trabalhos: “Polícia e Ditadura Científica: as relações
entre o chefe republicano Julio de Castilhos e o Chefe de Polícia Cherobin da Costa”
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e o “Contrato Social de Constituição da Sociedade Anonyma Progresso de
Uberabinha”.
A RBHCS mantém os agradecimentos àqueles que apoiam e acreditam na
realização do objetivo desta revista. Agradecendo imensamente aos nossos mestres
que através do diálogo procuram constantemente orientar a qualificação da RBHCS,
principalmente, durante o período conturbado de processo de exame de
qualificação, pela qual, parte da edição teve o desafio de conciliar o tempo, sem
deixar de priorizar a qualidade e a responsabilidade para com o trabalho editorial
neste periódico.
Igualmente, agradecemos ao nosso Conselho Consultivo e aos pareceristas
ad hoc que profissionalmente analisaram os trabalhos submetidos e o apoio
constante do DALCEH, do Centro de Memória da Amazônia e dos Departamentos
de História e Ciências Sociais da UNISINOS.
Sendo assim, convidamos a todos a apreciarem a leitura desta 3ª Edição e
que participem das próximas edições enviando-nos novos estudos.

Denize Terezinha Leal Freitas
José Carlos da Silva Cardozo
Editores
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