APRESENTAÇÃO
A presente edição da revista Trilhas da História é, em parte, resultado da
XVI Semana de História e II Jornada de História Antiga e Medieval, trazendo algumas
colaborações de autores que participaram do evento, ocorrido em agosto de 2015.
Neste sentido, a pluralística de temas e temporalidades na divisão dos
artigos é evidente ao observarmos textos que discutem no seio da Antiguidade Tardia a
imagem dos cristãos e sua identidade entre si e os outros, uma abordagem sobre
propaganda no Brasil na segunda metade do século XX, um olhar sobre o ensino de
História e a constituição de sujeitos leitores, uma exímia reflexão acerca dos temas da
ruralidade e festa na Grécia Clássica e, por fim, uma problematização sobre a questão
do trabalho docente entre dominação e resistência.
Em continuidade, como resultado do evento, há o Ensaio de Graduação do
acadêmico Fernando Lucas Garcia de Souza, que discute de forma interdisciplinar a
questão da tatuagem no município de Três Lagoas, evocando importantes questões
culturais acerca dessa arte de desenhos corporais.
Na última parte da edição, seguem os artigos de fluxo contínuo, discutindo o
espaço do distrito industrial de Jupiá junto a ideia problematizada de progresso e o
artigo que busca mostrar a percepção da divisão do estado do Mato Grosso através do
periódico Folha de São Paulo.
Cabe, ao lançamento desta edição, evidenciar a importância que a Revista
Trilhas da História soma aos meios de divulgação de conhecimento científico no estado
do Mato Grosso do Sul e sua perseverança ao continuar existindo mesmo diante dos
entraves classificatórios que são colocados aos periódicos no Brasil frente as suas
formas de avaliação. Por isso, a revista Trilhas da História agradece aos seus
colaboradores pelo interesse e disposição em contribuir com a divulgação de suas
pesquisas nesta casa.
Setembro de 2015.

Leandro Hecko
Caio Vinicius dos Santos
Organizadores da Edição
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