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APRESENTAÇÃO 

É com imensa satisfação que trazemos a público mais um número da 
Diálogos. Em 2005, a Diálogos se consolidou como um periódico qualificado 
e reconhecido pela comunidade acadêmica não apenas do país, mas também 
do exterior. A obtenção do conceito A Nacional do “Qualis” da Capes foi a 
expressão maior desse feito. Seguramente, a Diálogos se constitui hoje no 
periódico nacional da área de história que mais publica artigos originais 
estrangeiros. Isso é resultado da sua crescente penetração nos meios 
acadêmicos de um leque bastante amplo de países. Assim, definimos como 
meta para os próximos anos o reconhecimento da circulação internacional da 
revista e a conquista do A Internacional. Além disso, como já exposto em 
outro momento estamos a reformular o sítio da revista e, na seqüência, 
buscaremos a sua inclusão no Portal da Capes e no Scielo. 

Neste número apresentamos a mesa redonda sobre o arielismo e seu 
impacto na cultura latino-americana de princípios do século XX. Participam 
dessa mesa José Di Marco (Universidad Nacional de Rio Cuarto - Argentina), 
Marisa Moyano e Hugo Aguilar (Universidad Nacional de Rio Cuarto), Fernán 
Gustavo Carreras (Universidad Nacional de Santiago del Estero - Argentina) e 
Alejandro Auat (Universidad Nacional de Santiago del Estero). Ainda 
trazemos um conjunto de 3 artigos analisando a Guerra da Tríplice Aliança, de 
autoria de Capucine Boidin (Université Lille-3 – França), Barbara Potthast 
(Universidad  de Colonia - Alemanha), Guido Rodríguez Alcalá (Paraguai). 
Esses artigos foram apresentados no Colloque International “Le Paraguay à 
l’Ombre de ses Guerres”, realizado em 2005, em Paris. Informamos ao leitor 
que no próximo número publicaremos mais textos apresentados nesse evento. 
Em continuidade, temos  a publicação de “A Revista do Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro (IHGB) e as populações indígenas no Brasil do II 
Reinado (1839-1889)” de autoria de Lúcio Tadeu Mota (Universidade Estadual 
de Maringá) e “A história da ação popular na perspectiva do PC do B: uma 
análise da obra de Haroldo Lima e Aldo Arantes sobre a história da AP” de 
Reginaldo Benedito Dias (Universidade Estadual de Maringá).  A revista conta 
ainda com as seções de resenhas e resumos de Tese e dissertação. Boa leitura, 
ótima reflexão e até o próximo número. 

Sidnei J. Munhoz, editor. 


