A presentação

enriquecero próprio trabalho, significaexercitar o debate acadêrnico,tão salutar na
do conhecimento.
construÇão

A SerieL,.shoços
surgecorÌÌoum espaçodestinadoà publicaçãode artigos de autorta
dos alunos do Mestrado em História, da UniversidadeFederalde Santa Catarina.Isto
significa que os textos, nela reunidos, representamum fiìomento de reflexão sobre as
paraa dissertação.
pesquisas
em andamento
Dai o nome lisboçosque, para nós, é pleno da linguagerntlue conrunicao sentido
destestrabalhos
em escalanìeÍìor,como o Artpeìro de
Sirnbolizao esboço,um desenhoprelinrinar,

Trata-se,ainda,de arÌpliar a dinâmicado Curso ao propiciaroutros espaçospara a
Íìnal da
fazendocoÍì que a apresentação
exposiçãoe o debatede sua produçãoacadêrnica,
não sejaa única privilegiadapara a críticae autocriticade sua atuação.Neste
dissertação
relevante,no momentoem que o Curso tem introduzido
sentido,a iniciativaé especialmente
Dentro das premissasda "nova históriacultural",vários
de pesquisas.
novas perspectivas
temas têm abordadoquestõesdo cotidiano,relaçãode gênero,linguagem,irnaginárioe
público e privado,expeÍiência,tradiçãoe memória,entre outras.
representação,
de construção
Com grandeênfasena cultura,os estudosvoltam-separaos processos

a composiçàoe os efeitosde luz do
Tintorettoque se vê na ilustraçãoda capa,prenunciando
lidos
como urna primeira referência,
ser
trabalho final. E como tal, nossosartigos devem

das condiçõesmateriaisda vida, dos modos de viver, tanto quanto dos valores,hábitos,
a partir do fragrnento.
comportamento,atitudese crençasque podem ser compreendidos

como algo inacabado,cotÌìo urn momentona tra1etóÍiada realizaçãode uma obra. Sem
contornosnítidos.sentcoresmuito clarasou vivas,semdetalhcsberndclineados

só podeanunciarseusesboços,requerunt ollrar
E o fragmentoe semprepolissêmico,
perspectivo.

De outra feita,o esboçopodeganharo statusde obra,ao ser apïeciadona galeriade
arte, como parte da produção do artista.Motnento eÌn (lue o autor desenhoucertos
pormenoresque viriarna integrarsuagrandecomposiçãoou, o que ó aindamaisimportante,
o momentoem que a obra
um momentode realização,
representa
um momentode inspiração,
foi sonhada.
que a obra do historiadorconservascrììlìrr'()earaterinacabado,pois
Considerando
ao tentarpintarretratosde
que ela nuncachegasenãoa esboçoscom seuscontornosdrfìrsos,
sem
relacionais,
cnì
lenômenosem movirnento,ocorridoscorr homense rnulheres processos
.jamaisse deixarenrapanharern forntasdefinitivas,nossosarligossão arnbigtttlsPodernser
Íinal
paraa dissenação
na trajetóriada nossapesquisa
lidoscorro uma passagetÌt
Mas a leituratambempode se encerrarnelesmesmos,discutiro que eles contem,
exigir deles a evoluçãoe o sentidoa que se propuseÍalnO carátcr inacabadonão é
prerrogativa
rnasdo oficio do historiador
destestrabalhos,
De qualquerforttta, o que é intportanteé que a publicaçãode trabalhosdesta
paraos alunosexporeln,num ponto do processo
natureza,constitui-se
etn rica oportunidade
de suas
encarninhamentos
e os possiveis
da dissertação,
o seutelnade pesquisa
de elaboração
Assim,
além
de
público
leitor
do
parasujeitarem-se
às criticase às contribuições
abordagens,
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