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É com prazer que finalizamos o segundo número da Revista Mundo Antigo 

depois de um árduo trabalho de compilação. Em primeiro lugar agradecemos as 

contribuições dos pesquisadores de diversas universidades. São elas:  UNICAMP, FURB, 

UFRGS, UNESP, UEMA, UFPR, UFPA, UFF-ESR e Universidade Helênica Aberta. 

   Neste número em particular dois trabalhos merecem atenção pela difícil 

abordagem em revistas acadêmicas. Refiro-me  ao texto “A Penitência dos Cátaros” e a 

pesquisa referente à “Arqueologia em Israel” que trata dos entraves políticos e 

religiosos. Além disso, como o Latin tem forte relação com o Mundo Antigo 

apresentamos também um texto relativo a este idioma. 

Nossa entrevista para esta edição tomou por foco a História e a Mídia, tendo 

em vista que nem sempre houve uma boa relação entre ambas. Entretanto, mais 

precisamente a partir de 2002, esta relação passou a ter qualidade, uma vez que, um 

grupo de historiadores e arqueólogos tornou-se sensível às necessidades do público 

leigo e por outro lado, profissionais da mídia também passaram a procurar mais tais 

pesquisadores devido à criação de diversas revistas e programas voltados para a 

Arqueologia e para a História. Assim sendo, por sua vasta experiência, escolhemos o 

prof. Dr. Pedro Paulo Funari.  

Os diversos textos que abordam o mundo grego e a Idade Média também são 

significativos e representam pesquisas recentes nestas áreas tornando-se assim 

importante sua leitura como base para pesquisas futuras, bem como para o ensino de 

História. 

Neste sentido esperamos que os leitores possam fazer uso deste material em 

suas pesquisas, que é um dos objetivos desta revista. 

 
 

Prof. Dr. Julio  Gralha (UFF-ESR) 

(Editor) 


