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CARTA DO EDITOR

É com muito prazer que apresentamos para o grande público o quinto número

da revista  eletrônica Rumos da História.  A temática  é ligada à história  e  à

historiografia do Espírito Santo.

Diones  Augusto  Ribeiro,  Mário  Miranda  de  Magalhães  e  Thiago  Campos

Magalhães, no artigo  O alvorecer da República no Espírito Santo: o governo

Moniz  Freire  (1892-1896),  analisam  as  principais  diretrizes  políticas  que

nortearam a  primeira  presidência  de  José  de  Mello  Carvalho  Moniz  Freire,

entre 1892 e 1896, além de discutirem o processo de implantação do regime

republicano no Brasil. 

Douglas  Edward  Furness  Grandson,  no  artigo  “A verdade  sobre  a  Central

Brasileira”: O campo político e a esfera pública capixaba de 1940 – 1949, faz

um análise das ações da Central  Brasileira  e do funcionamento da energia

elétrica no Espírito Santo entre 1940 e 1949.

Dourine Pereira Aroeira Suce, no artigo  Espírito Santo: imigração estrangeira

no  século  XIX,  investiga  as  influências  da  imigração  estrangeira  no

desenvolvimento  econômico  do  Espírito  Santo,  adotando  como  recorte

temporal o século XIX, constitui-se em um estudo historiográfico que recorreu à

pesquisa bibliográfica sobre o tema.

Por fim, José Mauriene Araújo Felipe, no artigo Por uma história da doença e

da  saúde  no  estado  do  Espírito  Santo:  percepções  sobre  a  historiografia

emergente  local  (2013–2016),  faz  um  exercício  reflexivo  sobre  a  produção

historiográfica emergente enquanto resultado de estudos sobre as doenças e a

saúde  no  Estado  do  Espírito  Santo,  tendo  como  suporte  a  participação  e

vivências do presente autor deste estudo durante os eventos denominados de

Colóquios de História das Doenças, ocorridos respectivamente em 2013, 2014,



2015 e 2016, sob direção da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em

História da Universidade Federal do Espírito Santo em parceria com a Casa de

Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro.

Bons ventos.


