EDITORIAL

É com satisfação que a comissão editorial da Revista da Sociedade de
Arqueologia Brasileira, gestão 2018-2020, encerra suas atividades com a
publicação do Dossiê Museu Nacional, volume 33, número 2, ano de 2019. A
concepção desse Dossiê partiu de nossa sensibilização diante da tragédia ocorrida
com o Museu Nacional em setembro de 2018, quando, em curto tempo, foram
destruídos anos de histórias e memórias. Com o intuito de contribuir para o
fomento de discussões sobre o papel do Museu no cenário brasileiro e
internacional para o fortalecimento da arqueologia, convidamos a Profa. Dra.
Maria Dulce Gaspar, docente e pesquisadora do Museu Nacional / Universidade
Federal do Rio de Janeiro, para sua organização. Foi um desafio à MaDu, pois,
ainda em meio a escombros, poeira e fumaça, conseguiu estimular a comunidade
científica do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia a redigir textos sobre
pesquisas que, em alguns casos, não poderão ser jamais finalizadas. É como mexer
numa ferida... Mas, no número expressivo de artigos e na excelência deles,
transparece o sentimento de coletividade vivenciado também nos tempos
sombrios da tragédia e no tempo da reconstrução. O Dossiê será dividido em dois
volumes, e nesse primeiro constam 15 trabalhos que seguem os eixos temáticos
desenvolvidos no referido Programa.
Aproveitamos esse espaço também para expressar nossos agradecimentos aos
autores, pareceristas, organizadores de dossiê e ao secretário editorial Lucas
Bond, que colaboraram com a revista nesse período. Nesses dois anos seguimos o
compromisso de gestões anteriores de manter a Revista atualizada; transformá-la
em multilíngue com versões em português, espanhol e inglês; aumentar o número
de indexadores; estimular a sua internacionalização; torná-la integralmente
eletrônica no sistema OJS; e o mais importante: aperfeiçoar sua qualidade, para
isso conseguimos assegurar o conceito A2 pela avaliação provisória da Capes.
Despedimo-nos junto à gestão 2018-2019 da Sociedade de Arqueologia
Brasileira, a quem agradecemos a parceria nesses dois anos. Seguimos e desejamos
à próxima gestão da SAB e à nova Comissão um ótimo trabalho.
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