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Editorial

 O Conversando com a sua História iniciou sua 12ª edição (2014) com a dis-
cussão Gênero e História, para contemplar uma categoria de análise que se tornou 
importante na historiografia. Termo usado inicialmente por feministas estadunidenses 
que rejeitavam o determinismo biológico na distinção dos sexos e buscavam acentuar 
a noção relacional entre eles, as análises de gênero pelos pesquisadores das ciências 
humanas passaram a inscrever as mulheres na história, alterando a visão que se tinha 
das relações sociais.
 Para debater o supracitado tema no curso Conversando com a sua História, a 
professora Ana Alice Alcântara apresentou o tema “Construindo um campo de con-
hecimento na história”, historicizando o conceito de “gênero” e informando acerca 
das diferentes produções nas ciências humanas no Brasil bem como na Bahia. A 
antropóloga Cristiane Santos Souza, a partir do tema “Experiência e trajetória de 
jovens negros”, abordou as diferentes narrativas sobre masculinidade no subúrbio 
ferroviário de Salvador, resultado de seu projeto de pesquisa “Violência e masculini-
dade, conhecimento e experiência de pesquisa na construção de novas perspectivas 
de inserção e ação social entre jovens no subúrbio ferroviário de Salvador”. 
 Encerrando a discussão do tema Gênero e História, realizado no mês de maio, 
o pesquisador Ricardo dos Santos Batista apresentou as questões concernentes ao 
tema “Prostituição, convenção de gênero e identidade feminina no sertão baiano 
(1930 e 1960)”, discutindo o impacto que as convenções de gênero tinham sobre 
as mulheres, em especial das camadas subalternas, e como estas se comportavam 
frente às normas impostas pela sociedade, a partir da analise de diferentes fontes. As 
palestras ministradas no Conversando com a sua História foram transcritas e podem 
ser lidas nesta Revista, que tem como objetivo a difusão da história da Bahia para 
todos aqueles interessados por nossa história.
Boa leitura!
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