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Apresentação

É com muito prazer que apresento mais um número da re-
vista Anos 90, o qual certamente contribuirá para fomentar o de-
bate entre os historiadores e profissionais de áreas afins.

Abrimos com a tradução de um texto do eminente historia-
dor Perry Anderson, publicado originalmente na prestigiosa revis-
ta New Left Review, analisando as metamorfoses do nacionalismo e
do internacionalismo no mundo contemporâneo. Em nome da
Comissão Editorial, agradeço ao autor não apenas por autorizar a
publicação em língua portuguesa, mas também pela revisão da tra-
dução; à New Left, pela cessão dos direitos autorais, e a Hugo Arendt,
que intermediou as negociações, realizou a tradução e foi incansá-
vel para que a publicação se efetivasse.

A seguir, temos o dossiê Etnicidade, organizado e apresenta-
do pela professora Regina Weber, integrante da Comissão Editori-
al e importante pesquisadora da área.  O dossiê traz artigos de
cunho interdisciplinar, o que, aliás, é uma exigência da própria
temática, e apresenta artigos com diferentes perspectivas teórico-
metodológicas sobre grupos étnicos variados em diversos recortes
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temporais e espaciais: negros em São Paulo no século XIX e pri-
meiros anos do XX (Karl Monsma e Regiane Augusto de Mattos),
árabes no sul do Brasil (Denise Fagundes Jardim e Roberta Peters),
açorianos, alemães, italianos e descendentes no Rio Grande do
Sul (Martha Daisson Hameister, Sílvio Marcus de Souza Correa,
Luís Fernando Beneduzi e Haike Roselane Kleber da Silva).

Seguem, então, na parte variada, os artigos de Maria Luiza
Martini, que discute as relações entre as narrativas do teatro e da
história a partir de uma experiência criativa específica; de Arthur
Lima de Ávila, confrontando diferentes projetos historiográficos a
respeito do Oeste norte-americano; de Lúcio Menezes Ferreira,
abordando as pesquisas arqueológicas do alemão Hermann von
Ihering em suas relações com a construção de uma política coloni-
al; de Thais Nivia de Lima e Fonseca, a respeito das festas de 21
de abril dedicadas à memória da Inconfidência Mineira e de
Tiradentes, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro entre 1930 e
1960; de Linderval Augusto Monteiro, que trata das maneiras como
ocorreu o processo de ocupação popular da Baixada Fluminense
(RJ), e de Cláudio Pereira Elmir, refletindo sobre a veiculação de
manifestações criminais no jornalismo impresso.

A Revista finaliza trazendo informações sobre o Programa e
a lista das dissertações e teses defendidas em 2005.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que tornaram
esta publicação possível. Inicialmente, aos pareceristas deste nú-
mero: Bernardo Lewgoy (UFRGS), Charles Monteiro (PUCRS),
Cláudio Pereira Elmir (UNISINOS), Eduardo Neumann (UFRGS),
Eduardo Silva (Fundação Casa de Rui Barbosa), Helen Osório
(UFRGS), Helga Piccolo (UFRGS), Ieda Gutfriend (UNISINOS),
João Klug (UFSC), José Augusto Avancini (UFRGS), Klaus Hilbert
(PUCRS), Núncia Santoro de Constantino (PUCRS), Paulo Knauss
(UFF), Paulo S. Moreira (UNISINOS), Regina Weber (UFRGS),
Regina Xavier (UFRGS), René Gertz (UFRGS-PUCRS), Rosemary
Brum (NPH/UFRGS) e Tânia Regina de Luca (UNESP/Assis).
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Um agradecimento especial também à Pró-Reitoria de Pesquisa
da UFRGS e a Marília Marques Lopes, que revisou e normalizou
os artigos.

Por fim, informo que, em 2006, o nosso Programa de Pós-
Graduação estará festejando 20 anos, e a Anos 90 trará um núme-
ro especial alusivo à data. Até lá, então...

Benito Bisso Schmidt
Editor


