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Editorial 

 

 

É com grande satisfação que apresentamos o primeiro número da revista Crítica & Debates: 

Revista de História, Cinema e Educação, publicação eletrônica vinculada ao Departamento de Ciências 

Humanas, da Universidade do Estado da Bahia/Campus VI. Os artigos deste número refletem a 

diversidade de temas e objetos que caracterizam a atual pesquisa histórica e suas áreas afins. Essa 

diversidade faz jus ao caráter multidisciplinar que tem influenciado as publicações periódicas no Brasil 

nos últimos anos. Os temas contemplados neste número vão desde História Política e Poder, passando 

pela Modernidade, Urbanização e Arte, e alcançando abordagens como a Formação de Professor.   

O artigo de Saymon de Oliveira Justo, A fundação do Exército Vermelho: entre rupturas e 

permanências, procura analisar a constituição do Exército Vermelho na Rússia bolchevique. Nessa 

mesma perspectiva, com o que podemos definir como Nova História Política, encontra-se o trabalho de 

Simão Alves Tannous, Um olhar local: a imprensa baiana e os primeiros momentos do governo 

presidencialista de João Goulart (1963). Neste artigo, o autor aborda o apogeu do jornalismo político e 

da imprensa, numa guerra simbólica de discursos, no contexto do governo do presidente João Goulart.  

Os temas sobre modernidade e urbanismo também foram contemplados neste número, com os 

artigos de Carolina Ruiz de Macêdo, Eudes Marciel Barros Guimarães e Philipe Murillo Santana de 

Carvalho, intitulados, respectivamente, Itabuna nas telas: discurso do desenvolvimento, Pulsações 

interiores: experiências sertanejas e modernidade - Caetité na década de 1910 e Nos territórios dos 

prazeres urbanos: a prostituição e o poder público na urbanização de Itabuna (1930-1945). Guardadas 

as peculiaridades de cada um dos trabalhos, todos versam sobre a ideia de civilidade, modernidade e 

urbanismo na Bahia, da primeira metade do século XX.  

Entre os vários recortes temáticos que constitui este número, não deixou de ter lugar o tema da 

formação de professor. O leitor poderá, neste caso, ler o artigo de Paulo Roberto Boa Sorte Silva, 

Perfis de professores de Inglês em Estágio Supervisionado. O autor se empenhou em analisar as 

contribuições da “prática reflexiva” para a formação do professor de Língua Inglesa no Brasil, a partir 

da investigação da experiência de três discentes em formação, ao longo do Estágio Supervisionado, 

para dar conta do objeto pretendido.  
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Este número conta ainda com resenhas de dois interessantes trabalhos. Silviana Mariz, em 

Cláudio Assis e seu Nordeste bestial, analisa o filme Baixio das Bestas, problematizando o perfil de seu 

autor e os temas marcantes dessa obra, como o processo de declínio econômico da zona da mata 

pernambucana e a decadência moral de seus habitantes. Já Rogério Soares Brito, em Contos populares 

do Sertão da Bahia, faz uma leitura de Contos folclóricos brasileiros, de Marco Haurélio, revelando a 

riqueza do livro, responsável pela divulgação da tradição oral e poética da cultura sertaneja do Alto 

Sertão da Bahia.  

O conjunto de artigos, sumariamente apresentado, configura o conteúdo do primeiro número da 

revista Crítica & Debates. Esperamos que os leitores possam apreciar este mais novo veículo de 

difusão da produção acadêmica na área de História, Cinema e Educação. 

O primeiro passo foi dado. O segundo, e mais importante, é consolidar a periodicidade da 

revista, atendendo as novas demandas da área de História na Bahia. Temos um longo caminho a 

percorrer. E o desafio é o nosso grande motivador! 

 

Editores.  

 

 


