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Apresentação

Temos a satisfação de apresentar ao público interessado nas questões que
envolvem a memória coletiva e os seus suportes materiais o volume 1, número 2, da revista
eletrônica do CEDAP, Patrimônio e Memória, tal qual havíamos programado no momento de
seu lançamento, em março do corrente ano. O presente número desvela diferentes tramas
na abordagem de temas variados, os seus pressupostos e os resultados a que chegaram os
autores, ao longo dos artigos, das comunicações de pesquisa, resenhas e textos sobre a
organização e o perfil de acervos que foram objeto de reflexão.
Alguns dos artigos têm como foco as fontes, que vão da imagética a escritos
variados, incluindo processos-crime, memórias, relatórios oficiais de instituições como a
Marinha e escritos literários, entre outros. A partir desses materiais foram discutidas as
relações de trabalho e os conflitos em instituições que cuidam da segurança do país; a
presença das mulheres e os sentidos dos carnavais expressos nas fantasias e nas
representações que colocam em xeque os valores da sociedade paulistana; o olhar
estrangeiro sobre o país; as fabulações expressas em forma literária sobre aspectos
diferenciados que envolvem a sociedade brasileira dos séculos XIX e XX. Discutiram–se
também determinadas dimensões do debate político e educacional envolvendo ícones do
pensamento cristão e laico. Enfim, trata–se de um leque amplo de assuntos que passam em
revista diferentes ações e representações de sujeitos em tempos também distintos.
Outros textos discutem especificamente os procedimentos utilizados na organização
dos acervos históricos, colocando para o público especializado a dimensão desse trabalho,
cuja meta é disponibilizá-los para o usuário, em condições favoráveis.
Essas preocupações sobre o percurso e as dimensões do patrimônio coletivo do país
ampliam-se com a apresentação de resenhas de livros sobre a memória da educação, e dos
patrimônios imateriais que propiciam ao público em geral o conhecimento sobre as reflexões
realizadas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento.
Estamos certos que leitor ficará satisfeito com as várias opções apresentadas por
Patrimônio e Memória neste seu segundo número.
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