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É com satisfação que publicamos neste primeiro número de 2012, o 
Dossiê Temático Estado e Sociedade Civil: Ditaduras na América 

Latina, visando contribuir para o debate acadêmico e historiográfico 
sobre o tema. Agradecemos as contribuições de todos os autores e, 
particularmente, ao empenho dos professores Helder Gordim da Silveira 
e Miguel Ángel Taroncher, organizadores deste número. Em nome dos 
organizadores e do Conselho Editorial, encaminho um agradecimento 
muito especial, à participação constante do Ddo Jaime Valim Mansan, 
durante o processo de editoração. Essa publicação representa também, 
um resultado concreto do Convênio firmado entre o Programa de Pós 
Graduação de História com a Universidade de Mar del Plata.

Além do Dossiê, mas colaborando com o tema por ele enfocado, 
consta o texto produzido por pesquisadores da Colômbia e do Chile 
que avalia a ação política das forças armadas e suas implicações para 
a consolidação da democracia na América Latina, na Seção de Artigos 
Livres. Completa ainda esta Seção uma contribuição sobre a relação 
Literatura e Teatro no século 17 ibérico, dois textos que enfocam a 
participação da região Sul do Brasil em diferentes contextos políticos 
e, por fim, a Seção de Resenhas.

Aproveitamos para informar aos nossos leitores que a partir de 2012, 
a Revista Estudos Ibero-Americanos tornou-se associada ao Comitê de 
Ética em Publicação (COPE – Committe on Publication Ethics), por 
meio da inscrição institucional, realizada pela Editora da Universidade. 
A EDIPUCRS torna-se assim, a primeira editora e Universidade latino-
americana a participar desta organização internacional de referência 
mundial em integridade e ética em publicação científica. 
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