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Editorial
A Recôncavo - Revista de História da Uniabeu – traz em seu número 2 uma
dessas coincidências historiográficas. Um número considerável de artigos submetidos
trouxe como temática a Igreja Católica Apostólica Romana em diversos momentos
históricos e ângulos de análise. Em função dessa coincidência, decidimos trazer nesse
número o dossiê Igreja & Sociedade.
No primeiro artigo Locus Desertus, de autoria de Márcio Felipe Almeida da
Silva, graduado em História pela Uniabeu, temos a conceituação e a análise das
fronteiras do reino de Castela no século XIII. O autor busca entender como atuaram as
“ordens militares” e as fortificações no espaço conquistado durante os reinados de
Fernando III e Afonso X, período em que estes limites sofreram suas principais
alterações e foram motivo de disputa entre cristãos e muçulmanos.
Ronaldo Teixeira do Couto avalia em que medida os afastamentos das
percepções platônicas e aristotélicas influenciaram a Filosofia Cristã e teriam
desenvolvido rupturas internas na Igreja Católica no início da Época Moderna. A partir
dos pensamentos de Aurélio Agostinho (século V) e Tomás de Aquino (século XIII), o
autor busca analisar como as diferentes percepções sobre a conduta moral, ética e
religiosa afetaram a compreensão e o comportamento de religiosos e fiéis. Em
destaque está a atuação da Companhia de Jesus em sua prática missionária na América
portuguesa e as (re) interpretações dos dogmas cristãos adaptados às circunstâncias
do cotidiano colonial.
Ainda no campo do pensamento cristão, Leandro Garcia Rodrigues, em A
Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Pensamento Católico Conservador, busca
problematizar a atuação da instituição religiosa carioca - considerada pelo autor como
“epicentro ideológico-conservador”- na estruturação e divulgação do conservadorismo
cristão ao longo das décadas de 1920 e 1930. A análise se dá através da produção de
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intelectuais como Alceu Amoroso Lima e Jackson de Figueiredo, responsáveis pela
construção de uma “cristandade brasileira”, e de instituições como o Centro Dom Vital
e a Ação Católica Brasileira (ACB).
Em A teologia da libertação argentina e a identidade cultural da América
Latina, Mairon Escorsi Valério analisa as singularidades da Teologia da Libertação na
Argentina. Ao optar pelo peronismo e seu projeto antiimperialista de revolução
nacional-populista, a corrente argentina, segundo Valério, se distanciou da corrente
marxista dominante, rompendo com o populismo nacionalista e ajudando a construir
uma outra identidade cultural na América Latina.
O artigo de Shirley Gomes Carreira foge da temática da Igreja Católica, mas não
da religião. Em Shakerismo na América do Norte: ascensão e queda de uma
comunidade utópica, a autora traz a história de Ann Lee, missionária inglesa que
fundou no século XVIII a Sociedade dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo, ou
Shakerismo. Ganham destaque no artigo a visão feminista do texto bíblico e os motivos
que levaram à decadência dos Shakers na América do Norte.
Em nossa seção História & Educação trazemos os resultados do estudo
desenvolvido pela professora Vanda Loureiro Zidan com nossos alunos de Licenciatura
em História. Em Interdisciplinaridade: um olhar sobre sua prática na Educação Básica a
autora investiga as práticas interdisciplinares nas escolas e os obstáculos de sua
execução. Desde a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental e Médio (PCN’s), na década de 1990, escolas e professores estão
mobilizados nas discussões acerca dos limites e possibilidades da prática
interdisciplinar no processo de ensino aprendizagem.
Na seção Prata da Casa, temos o artigo Os Frades Menores e a Cúria Romana
na primeira metade do século XIII; a experiência cristã de Francisco e o
desenvolvimento da ordem dos Frades Menores a partir do século XIII são essenciais
para o entendimento da sociedade e da cultura da cristandade latina medieval,
segundo Victor Mariano Camacho. Nosso ex-aluno apresenta as principais tendências
historiográficas que, a partir do século XIX, resgataram a pesquisa sobre a vida de
Francisco de Assis e de sua ordem religiosa.
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Completando o número 2 da Recôncavo, Magno Klein Silva escreve a resenha
do livro The End of Arrogance: America in the global competition of ideas, onde discute
os princípios da política externa americana para o século XXI.
Depois dessa breve descrição, convidamos o leitor a percorrer os diversos
caminhos da História do século XIII ao XXI.
Boa leitura!

Carlos Eduardo Moreira de Araújo
Editor
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