
Editorial

O número 42 da Revista Anos 90 é formado por oito arti-
gos que compõem o dossiê temático Usos Públicos e Políticos da 
Memória: Construções, Conflitos e Representações, organizado pelas 
Professoras Doutoras Claudia Wasserman, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul; Caroline Silveira Bauer, da Universidade 
Federal de Pelotas; e Isabel Piper Schafir, da Universidad de Chile. 
Além dos artigos publicados dentro do dossiê, este número da revista 
é composto por sete artigos fora do dossiê e por uma resenha.

Todos os artigos foram submetidos à avaliação cega por dois 
doutores especialistas no tema e, em caso de divergência entre 
ambos, submetidos à avaliação de um terceiro, conforme as nor-
mas da Revista. Dada a grande quantidade de artigos submetidos, 
mesmo que mais da metade dos artigos tenham sido recusados, há 
artigos que foram aprovados para publicação fora do dossiê que 
serão publicados somente na próxima edição.

Foram aprovados para publicação nesta edição da Anos 90 
artigos em língua portuguesa, espanhola e inglesa, de professores 
pesquisadores de diversas instituições e países. Seguindo a ordem 
dos artigos publicados nesta edição, colaboraram autores vinculados 
às seguintes universidades: Universitat de Barcelona; Universidad 
Diego Portales, Chile; Universidade da Califórnia, Berkeley; Univer-
sité Paris-Sorbonne; Universidade Federal de Pelotas; Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; Universidad de Chile; Universidad 
Autónoma Metropolitana, México; Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México; Universidade Federal do Paraná; Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal de São Paulo; 
Universidade Estadual Paulista; Universidade Federal do Amapá; 
Universidade de Buenos Aires; Universidade do Estado do Mato 
Grosso; Universidade Federal de Santa Catarina, demonstrando a 
diversidade institucional e a internacionalidade da Revista.
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Este também é o primeiro número da Revista publicado 
pela Equipe Editorial composta pelas Professoras Doutora Carla 
Brandalise, Doutora Mara Cristina de Matos Rodrigues, pelo pro-
fessor Doutor Igor Salomão Teixeira e por mim, Professor Doutor 
Alessander Kerber, editor-chefe da Revista.

Quero agradecer ao coordenador do PPG em História da 
UFRGS, Professor Doutor Benito Bisso Schmidt, e ao coordenador 
substituto do PPG e anterior editor-chefe da Revista Anos 90, Pro-
fessor Doutor Igor Salomão Teixeira, a oportunidade e confiança 
dada a mim e a essa Equipe Editorial para dar continuidade ao 
trabalho de excelência realizado anteriormente na condução desta 
Revista. Quero agradecer também ao Núcleo de Criação, Editoração 
e Revisão da UFRGS, que cuida da editoração e revisão da revista, 
em especial a Oberti Ruschel, Glauber Machado, Marta Zimmer-
mann, Ana Santos, Bianca Ractz, Felipe Cardon e Janyne Martini. 
Agradeço ao bolsista Vinícius Silveira Cerentini, que participou de 
diversas atividades da Revista. Agradeço, por fim, aos professores 
doutores avaliadores que, com a presteza e qualidade dos pareceres 
emitidos na avaliação dos artigos, permitiram que o nível de exce-
lência da Anos 90 fosse mantido, assim como a sua periodicidade.

Desejo a todas e a todos boas leituras.

Alessander Mário Kerber 
Editor-Chefe
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