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A revista Outros Tempos tem o prazer de disponibilizar, mais uma vez, o resultado de
pesquisas desenvolvidas em todo o país. Na seção artigos livres desta edição, temas como:
imigração, religião, política e economia são a tônica dos artigos de Marcelo Vieira Magalhães
– Sair do Líbano chegar à capital maranhense: as esperanças dos “syrios” e as condições
de vida dos viajantes; Monica Piccolo Almeida - A lenta construção do projeto privatista:
a política econômica brasileira entre 1964-1974; Veronica de Jesus Gomes - Justiça e
misericórdia na mesa do Santo Ofício de Lisboa: as penas dos padres sodomitas; Maria
Izabel Barboza de Morais Oliveira – Bossuet: o rigor da realeza nos combates às rebeliões;
Nielson Rosa Bezerra – Nos seios da escravidão: um olhar sobre alforrias negociadas por
mulheres escravas. Freguesia de Santo Antônio da Jacutinga – Século XIX.
O dossiê sobre educação traz os artigos de Ernando Brito Gonçalves Junior – A
educação pelo livro: uma análise do compêndio de pedagogia de Dario Vellozo (1907);
Luciana Martins Castro – A contribuição de Nísia Floresta para a educação feminina:
pioneirismo no Rio de Janeiro oitocentista; Elizabeth Sousa Abrantes – A educação da
mulher na visão do médico e educador Afrânio Peixoto; Bárbara Barros de Olim –
Imagens em livros didáticos de história das séries iniciais: uma análise comparativa e
avaliadora; Franciane Gama Lacerda e Geraldo Magella de Menezes Neto – Ensino e
pesquisa em história: a literatura de cordel na sala de aula; Thiago Rodrigues Nascimento –
Memórias de professores de história: considerações sobre formação inicial e constituição
do “saber docente”; Elizangela Barbosa Cardoso – Mães educadoras e profissionais:
educação feminina em Teresina na primeira metade do século XX; Crislane Barbosa de
Azevedo – Arquitetura e grupos escolares em Sergipe: uma relação entre espaço e
educação na escola primária; Antonio José Barbosa de Oliveira – Uma universidade
modelo para o Brasil: a educação superior e o projeto de construção da nacionalidade
brasileira (1935-1945).
O documento deste número é a Lei complementar n° 20 de 1° de julho de 1974 e a
criação de um estado: a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, apresentado
por Thiago Rodrigues Nascimento.

Apresentamos duas resenhas: a de Marcelo Cheche Galves, da obra A quebra da
mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime português na província do GrãoPará (1821-1825). São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2010. 321 p; obra de MACHADO, André
Roberto. e Carlos Francisco da Silva Júnior, que resenhou Domingos Sodré, um sacerdote
africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia
das Letras, 2008. 463 p. Obra publicada por REIS, João José.
Também publicamos a Síntese de Sandra Regina Rodrigues dos Santos, Gestão
colegiada e projeto político pedagógico: colégio de aplicação da Universidade Federal do
Maranhão (1989 -1996).
Agradecemos aos que participaram deste número, enviando artigos, resenhas,
documentos, sínteses, emitindo pareceres, sugerindo temas, fazendo a revisão dos textos,
enfim, a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a edição da revista.
Desejamos a todos uma excelente leitura.

