APRESENTAÇÃO
É com grande prazer que apresentamos aos nossos associados e ao público em geral, o
esperado número 6 da Revista Embornal. Nesta edição contamos com a colaboração trabalhos
versando sobre as mais diversas temáticas e autores que por pouco não abrangem o território
nacional de extremo a outro.
Como entrada de nosso sexto número, apresentamos o texto de Camila Mota Farias,
intitulado A invenção de uma comunidade: narrativas de resistência e tradição oral em
Balbino-CE, onde a autora desenvolve suas reflexões em torno da criação/invenção de táticas
com vistas a garantir a manutenção da comunidade Balbino, na região metropolitana de
Fortaleza diante da especulação imobiliária. Invenção esta, que segundo podemos observar
aproxima-se das ponderações apresentadas no filme Narradores de Javé; mas semelhanças à
parte, a autora desenvolve suas reflexões, articulando de forma exemplar a discussão teórica,
às fontes orais das quais se utiliza para o desenvolvimento de seu texto, apresentando
elementos que remontam às origens da Comunidade quilombola, segundo informa Camila.
Ainda em se tratando das táticas para a constituição de comunidades, temos as
reflexões de Francisco José Gomes Damasceno em seu Vozes do Povo pelas onda do rádio se
espalham pela cidade: duas experiências musicais de cantadores do/no Nordeste Brasileiro que
busca nos apresentar o meio de produção e circulação da arte dos tocadores de viola nos
sertões nordestinos. Comunidade esta que se constitui a partir da métrica dos acordes e marca
dos motes e (re)invenção da arte a cada acionamento do saber fazer, saber ser cantador.

Permanecendo ainda no universo da música, temos o trabalho de roberto Camargo de Oliveira
com seu inquietante, como um bom Rock, artigo intitulado A Cena alternativa do Hardcore:
Cultura e Política.
Como não poderia deixar de ser ainda, apresentamos neste número, mais estudos sobre
a questões das identidades, questão nesta edição, ficou sob os auspícios de Josenildo Pereira
em seu texto intitulado As identidades quilombolas contemporâneas: nuances das experiências
do Maranhão. Ainda na esteira das reflexões em torno das questões étnicas, apresentamos os
trabalhos de Eduardo Gomes da Silva Filho, que nesta oportunidade nos apresenta A Política
indigenista e a resistência dos Waimiri- Atroari no caso Balbina,1979 a 2012, e o trabalho
Liberdade: uma disputa étnica, assinado por Rafael de Almeida Serra Dias.
Caminhando para o fim da apresentação de nosso sexto número, apresentamos o texto
de Marcelo Vieira Magalhães, intitulado Os olhares da Alteridade: os sírios e libaneses e suas
formas de se representar e ser representado, que nos leva a pensar sobre a constituição de
representações sobre oeu/nós/outro, e por último as reflexões de Thiago Tavares em torno da
escrita da História ao longo do oitocentos, em seu trabalho Sobre agenciamentos do pretérito:
História, Memória e devires.
Por esta edição, ficamos por aqui, e no preparo da Embornal número 07, e lhes
desejando boas leituras.
Prof.Dr.Thiago A N R Tavares
Editor da Revista Embonal.
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