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É o segundo número da Locus em pandemia. Às vésperas das eleições municipais brasileiras
e da presidencial dos EUA, vivemos um clima de incertezas e instabilidade. Em um momento em
que a busca pela ciência é cada vez mais necessária, principalmente a partir de pesquisas
universitárias, o Departamento e Programa de Pós-Graduação em História cumpre o seu papel e
apresenta mais uma edição comemorativa pelos 25 anos da Locus: Revista de História.
É um momento difícil para comemorações, pois, enquanto escrevo este texto, o número
de 150 mil mortes pela COVID-19 é cada vez mais próximo, totalizando mais de 1 milhão em todo
o mundo. Em contrapartida, governos negacionistas estabelecem ações contrárias à pesquisa a
favor de uma política cada vez mais radical.
Com uma proposta de trabalho baseada na relação entre Patrimônio e Relações
Internacionais, o dossiê foi organizado pelos professores Rodrigo Christofoletti (Universidade
Federal de Juiz de Fora, Brasil) e Maria Leonor Botelho (Faculdade de Letras da Universidade do
Porto-CITCEM, Portugal) e apresenta treze artigos compostos por especialistas de várias
nacionalidades. Com textos em português, inglês e espanhol, houve uma grande demanda, o que
ocasionou um dossiê extenso e de qualidade. O trabalho é brindado com uma espetacular entrevista
feita pelos organizadores com Peter Burke, historiador britânico que dispensa maiores
apresentações. Com o propósito de circular entre os mais diversos leitores, a Locus publica a
entrevista nos três idiomas da revista. Assim, agradeço aos tradutores e revisores, Pedro Vieira
Fellet, Jeremy Dioses Campaña, Kathia Espinoza Maurtua e Gabriela Santi Ramos Pacheco. O
número é ainda composto por sete artigos na seção livre, que navega entre os mais diversos temas
da historiografia e cinco resenhas, que apresentam lançamentos de destaque do mercado editorial.
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Editar uma revista como a Locus é possível graças à excelente equipe editorial, formada por
professores, doutorandos e mestrandos do Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal de Juiz de Fora, que busca o constante fortalecimento do periódico e que
encerra nesta edição as comemorações das bodas de prata. Um especial agradecimentos aos mais
de cem avaliadores que contribuíram com sua expertise em pareceres de qualidade e seriedade.
E para iniciar o novo ano, China e EUA serão pauta da Locus em 2021. Para o número 1
do volume 27, André Bueno (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil) e Bony Schachter
(Hunan University, China) convidam os interessados a submeter artigos até 21 de dezembro de
2020 para o dossiê Visões da história chinesa. E até 31 de março de 2021, José Pedro Zúquete
(Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Portugal) faz um convite para o dossiê
que será tema do número 2 do volume 27, intitulado O dia que mudou o mundo? O 11 de setembro 20
anos depois. As edições de 2021 encerram a minha gestão à frente da revista, que terá o professor
Odilon Caldeira Neto como futuro editor para o biênio 2022-2023 e que apresentará em breve o
calendário de publicações, por isso acompanhe as nossas redes sociais 1 e fique por dentro das
novidades acadêmicas da Locus: Revista de História.
Boa leitura, saúde e força a todos nós!

https://www.facebook.com/periodicos.ufjf.locus; https://twitter.com/UfjfLocus;
https://www.instagram.com/ufjflocus
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