
Editorial

Com a presente edição da Revista Anos 90, o Programa de Pós-
Graduação em História da UFRGS inaugura uma nova trajetória. 
Trata-se do primeiro número exclusivamente online da revista. Como 
anunciado no número 40, a partir de agora, a publicação será mantida 
apenas no site: http://seer.ufrgs.br/index.php/anos90/index. 

O número 41 da Anos 90 é composto pelo dossiê temático 
Estados Unidos: História e Historiografia, organizado pelos Professores 
Doutores Cesar Augusto Barcellos Guazzelli e Arthur Lima de Ávila, 
ambos do PPG em História da UFRGS. Nesse dossiê, além de textos dos 
organizadores, colaboraram autores provenientes da Universidad de 
Buenos Aires, da Universidade Estadual de Campinas, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e Universidade de São Paulo. Os textos 
contemplam diferentes aspectos da história dos Estados Unidos, 
como a controvérsia sobre os National History Standards nos Estados 
Unidos (1994-1996), o saber produzido pela circum-navegação 
científica da U. S. Exploring Expedidion (1838-1842), a experiência 
miliciana norte-americana, o envolvimento da comunidade negra 
norte-americana na luta contra o Apartheid na África do Sul, aspectos 
da tradição literária negra e da construção de ficções literárias entre 
o final do século XIX e o início do século XX sobre as fronteiras e 
a expansão para o Oeste. Também é apresentado um texto sobre “a 
construção paralela” nas historiografias brasileira e norte-americana 
sobre o tratamento dado por historiadores à questão dos povos 
originários ou indígenas.*

* Os nomes dos autores, seus vínculos institucionais e a contribuição de seus 
textos para o dossiê são tema da apresentação escrita pelos organizadores Cesar 
Augusto Barcellos Guazzelli e Arthur Lima de Ávila.
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Além do dossiê são publicados quatro artigos que abordam 
temas diversos: da Gália Franca nos séculos VI e VII – de autoria 
de Thiago Juarez Ribeiro da Silva – a temáticas sobre índios no 
século XVIII no Chaco – texto de Guilherme Gallegos Felippe – e 
sobre formas de uso da antiguidade greco-romana no Colégio Pedro 
II no século XIX – texto de Rodrigo Turin. Esta sessão da revista é 
encerrada com um texto de Éder da Silva Silveira sobre a noção de 
traição e sua contribuição para “produzir e transmitir” certa unidade 
nos partidos comunistas. Os autores são de diferentes instituições, 
como: Universidade Estadual de Campinas, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro e Universidade de Santa Cruz do Sul.

O número 41 da Anos 90 é encerrado com duas resenhas: 
a resenha escrita por Aruanã Antônio dos Passos é sobre a obra 
A História, a Retórica e a Crise de paradigmas, publicada em 2012 por 
Carlos Berbert Júnior; a outra resenha, de autoria de Yllan de Matos 
e Mauro Dillmann, é sobre a obra Poesia e polícia, de Robert Darnton, 
e traduzida para o português em 2014. Os colaboradores são da 
Universidade Federal de Goiás e de instituições gaúchas: Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos e Universidade Federal de Rio Grande. 

Esta publicação também marca o último número publicado pela 
Equipe Editorial composta pela Professora Dra. Regina Célia Lima 
Xavier, pelos Professores Drs. Fábio Kühn e José Rivair Macedo. 
Foram dois anos nos quais tive a oportunidade de ampliar meus 
conhecimentos sobre os mais diferentes assuntos na área da história, 
conhecer a diversidade institucional de pesquisas e pesquisadores, 
assim como entender a amplitude do processo de elaboração de 
uma proposta de publicação acadêmica de qualidade, como a Anos 
90, que compreendem os processos editoriais, a revisão, os custos, a 
impressão e a divulgação da pesquisa realizada no país e no exterior. 
Sendo assim, agradeço aos Professores Drs. Luiz Alberto Grijó e 
Eduardo Santos Neumann, que confiaram no meu trabalho para 
ocupar o cargo de Editor Chefe da Anos 90, aos colegas da Equipe 
Editorial, pela colaboração nas tarefas da revista e pelo atendimento 
das demandas sempre que solicitados; à equipe do Núcleo de Criação, 
Editoração, Revisão e Web da Gráfica da UFRGS, que cuida da 
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padronização e editoração da revista, em especial ao Oberti do 
Amaral Ruschel e ao Felipe Raskin Cardon. Agradeço aos bolsistas 
que auxiliaram nas atividades de secretaria da revista: Lucas Cunha 
Nunes, Luiz Otávio C. Fleck, Paulo Eduardo F. Klein e Vinícius 
Silveira Cerentini. Agradeço, por fim, aos professores avaliadores 
que, com a presteza e qualidade dos pareceres emitidos na avaliação 
dos artigos, permitiram que o nível de excelência da Anos 90 fosse 
mantido, assim como a sua periodicidade. 

Desejo a todos e a todas boas leituras.

Dr. Igor Salomão Teixeira 
Editor Chefe
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