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APRESENTAÇÃO 

Mais uma vez nos dirigimos a você leitor(a) e apresentamos um 
novo número da Diálogos. Como das outras vezes, esse número é 
produto da labuta diária de uma equipe que, mesmo com parcos recursos, 
persiste na árdua, mas prazerosa tarefa de propiciar Diálogos entre a 
comunidade acadêmica.  

A tarefa não é fácil. Afinal, precisamos compartilhar tempo e 
investimento com dezenas de outras atribuições que, a cada dia, crescem 
em volume e extensão. No entanto, as dificuldades somente tornam mais 
intensos os nossos desejos e as capacidades de se superar os obstáculos 
que, de forma contínua, se avizinham. Tudo isso, porém, nos une e nos 
motiva.  

Vivemos uma época estranha em que mentalidades tacanhas e 
envelhecidas continuam a repetir velhas fórmulas como se elas fossem a 
novidade máxima do momento. Vivemos uma profunda crise em que 
modelos arcaicos e superados se perpetuam na ausência de alternativas 
melhores. Assistimos aos contínuos ataques à razão e à humanidade 
como se já não mais fizéssemos parte da última e nem possuíssemos as 
faculdades da primeira. Observamos o mais forte perpetrar injustificáveis 
ataques aos mais fracos e indefesos sob os olhares perplexos, mas 
acomodados, daqueles que ainda detém alguma capacidade de ação. 

Nesse cenário pessimista, vemos o nascer das possibilidades da 
realização do novo, do inusitado. Afinal, se o forte precisa o tempo todo 
mostrar a sua força, pensamos que ele demonstra fraqueza. Ele já não 
mais lidera e, portanto, precisa, pela força, impor a sua vontade. Os 
outros já não mais o seguem voluntariamente, mas precisam ser coagidos 
para assim o fazê-lo. 

Mas, afinal, o que tudo isso tem a ver com a produção da nossa 
Diálogos? Tudo e nada. Nada, seria uma resposta alicerçada na aparência 
das coisas, mas que não revelaria a essência daquilo que oculto por véus, 
precisa ser descortinado, revelado, decodificado embora venha a 
comportar múltiplas interpretações. Em decorrência, reconhecemos a 
plena relação entre o exposto e a nossa empreitada. Nessa onda quase 
espasmódica que as velhas elites e seus consortes procuram impor 
retrocessos à humanidade em proveito dos seus interesses privados, 
assistimos estarrecidos à privatização da própria produção do 
conhecimento humano. Dessa forma, dia-a-dia erguem-se barreiras que 
dificultam o acesso ao conhecimento numa verdadeira contradição com 



 

 

os avanços tecnológicos alcançados. Em decorrência, conhecimentos 
importantes, mesmo disponíveis na Internet, somente são acessíveis 
mediante pagamento. Assim, privatiza-se e restringe-se o acesso ao 
conhecimento e retarda-se o seu avanço.  

Felizmente, temos alternativas a essa estupidez injustificada. Uma 
delas é o Open Journal System, desenvolvido pelo Public Knowledge Project, 
criado pelo Department of Language and Literacy Education, Faculty of 
Education, University of British Columbia (Canadá), que com a 
disponibilização de um software livre em 2001, criou uma rede 
internacional que defende e apóia a livre circulação do conhecimento. No 
Brasil, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) adaptou esses recursos às nossas necessidades e apoiou a livre 
veiculação de periódicos científicos pela Internet. Nós da Diálogos, 
temos o grande prazer e a satisfação em participarmos desta rede já há 
alguns meses. De lá para cá, constatamos que a cada dia mais e mais 
leitores acessam o nosso site, baixam os nossos textos disponíveis em 
PDF e, assim, contribuem com a livre circulação do conhecimento 
humano. Acreditamos, sinceramente, que mais e melhores resultados se 
avizinham. Isso o tempo nos dirá. 

Assim, leitor(a), apresentamos esse novo número que nos trás 
uma mesa redonda com debates relativos  à temática do patrimônio. Nela 
contamos com a participação de Gilson Rambelli, Celso do Lago Paiva, 
Simone Scifoni, Maria Letícia Mazzucchi Ferreira e Wagner Costa 
Ribeiro. Ainda de forma correlata ao tema da mesa, publicamos os artigos 
“Patrimônio imaterial: problema mal-posto” de Adler Homero, “O 
patrimônio imaterial: a cidadania e o patrimônio dos sem eira nem beira” de 
Gilmar Arruda, “Comunidades locais e conhecimentos tradicionais na 
Bolívia” de Maria Angela Comegna e “Maracatus-nação e religiões afro-
descendentes: uma relação muito além do carnaval” de Ivaldo Marciano 
de França Lima. Em adição, o número traz ainda “Labuta sem ciranda: 
crianças pobres e trabalho em Mariana (1850-1900)” de Heloísa Maria 
Teixeira, e “Escravidão e educação nos escritos de Antônio Vieira e Jorge 
Benci” de Sezinando Luiz Menezes. Como de costume, o leitor da 
Diálogos encontrará ainda a seção de resenhas e aquela destinada aos 
resumos de teses e dissertações. Boa leitura e até o próximo número. 

 

Sidnei J. Munhoz, editor. 


