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Criada com o propósito de reunir pesquisadores da área de teoria da
história e história da historiografia, esta revista é simultaneamente testemunha
e protagonista dos avanços recentes em nossa área de pesquisa. Indício das
transformações recentes da universidade brasileira, nas quais vários jovens
professores passaram a ocupar cargos que os habilitaram, entre outras tarefas,
a organizar o primeiro periódico nacional especializado no tema, tornando,
inclusive, possível o financiamento público de algumas de suas atividades. A
revista não seria possível sem seus leitores, professores e, sobretudo, alunos
interessados em compreender e acompanhar discussões avançadas. Também
seria impensável sem eventos, dentre os quais se destaca o Seminário Nacional
de História da Historiografia, onde os encontros permitem a troca de idéias
para além dos e-mails.
Foi, aliás, na última edição do SNHH que se procedeu à escolha dos
novos editores executivos da revista. Justamente por traduzir um esforço bem
mais do que individual, a RHH, desde o seu primeiro número, estava destinada
a trocar de mãos para tocar suas principais tarefas. E consideramos auspicioso
que os três novos editores – Rebeca Gontijo, Arthur Assis e Julio Bentivoglio –
além de extremamente competentes, atuem em três universidades diferentes
(UFRRJ, UnB e UFES), localizadas em três Estados distintos, onde atuam em
áreas complementares e diretamente relacionadas ao escopo desta publicação.
Neste número, mantemos o nosso esforço de sempre: organizar dossiês,
traduzir, manter atualizado, mediante resenhas, o conhecimento sobre
publicações na área. Na verdade, ficamos felizes em verificar que aprendemos
desde o primeiro número, e, lentamente, acrescentamos à revista tudo o que
poderíamos fazer para que ela se tornasse um fórum de discussões de alto
nível. Tudo isso não teria sido possível sem a ajuda de Flávia Varella, secretária
da revista, a quem agradecemos sinceramente pela competência, e, claro,
paciência com que tem lidado com nossas agendas tumultuadas desde o número
de estréia.
Prosseguindo o esforço de aperfeiçoamento tecnológico e conceitual da
revista, a partir deste número, o usuário que submeter qualquer contribuição
para análise terá uma caixa de seleção na qual deverá escolher itens que constam
do banco de palavras-chaves do periódico, o que melhora nosso sistema de
indexação. Aperfeiçoamos a versão para a língua inglesa do site e, agora, ao
selecionar a opção desse idioma, o leitor terá acesso às versões inglesas do
título, sumário e palavras-chaves das contribuições. Todo material institucional
passou também a receber uma versão em espanhol. Por fim, foi ativado um
sistema anti-spam em nosso cadastro de usuários.
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