
Editorial

Com satisfação publicamos o número 39 da Revista Anos 90. 
Nesta edição apresentamos o dossiê temático História e cultura histórica 
no alvorecer da época moderna (séculos XIV-XVII), organizado pelo Dr. 
Fernando Nicolazzi, do PPG em História da UFRGS. Neste dossiê 
temos cinco textos: um artigo clássico de Arnaldo Momigliano, publi-
cado originalmente em 1950 sobre história antiga e o antiquário; um texto 
de Chantal Grell, sobre história e historiadores da França; um texto de 
Francisco Murari Pires, sobre as figuras heroicas do historiador, de Maquiavel 
a Hobbes. Além disso, nesse dossiê temos os textos de Cássio da Silva 
Fernandes e de Rubens Leonardo Panegassi. Fernandes aborda a obra 
do poeta, cosmógrafo e político Enea Silvio Piccolomini (1405-1464). 
Panegassi trata da obra Décadas da Ásia, do humanista português João 
de Barros, que foi publicada entre 1552 e 1563.

Além dos textos do dossiê temático, publicamos também sete 
artigos e três resenhas. Destacamos a diversidade institucional dos 
atores que tiveram seus trabalhos aprovados para este número e, 
principalmente, a diversidade temática, a qualidade e originalidade 
das abordagens.

Para a manutenção da qualidade e periodicidade regular da 
revista Anos 90, é necessário um trabalho coletivo, que envolve a  
comissão editorial, o secretário da revista e os pareceristas. Em 
um número com quinze trabalhos, foram necessários, no mínimo, 
trinta avaliadores. Sendo assim, a comissão editorial agradece aos 
colegas do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em 
História da UFRGS, e aos demais colegas historiadores de outros 
Departamentos e PPPGs, sempre solícitos em atender às demandas 
por pareceres e avaliação dos trabalhos submetidos à revista.
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Fazemos votos de boas leituras. Que os artigos publicados no 
número 39 possam contribuir para debates em curso e/ou para o 
despertar de novas questões.

Dr. Igor Salomão Teixeira
Editor Chefe
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