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APRESENTAÇÃO 

 

Com este número, iniciamos o volume 13 da revista Diálogos. O 
presente número tem como núcleo uma mesa-redonda sobre a direita 
latino-americana no período pós-1945. Esta mesa, formada por 
historiadores dos Estados Unidos e de vários países da América Latina, 
indica bem o caráter plural e internacional que tencionamos dar a esta 
revista, pois reproduz uma discussão que não se centra no Brasil e que, 
de forma simbólica, tem os resultados apresentados em vários idiomas.  

Ressalte-se, a propósito, que esta mesa, com o título de “Shades 
of right after 1945”  foi apresentada no XXVIII International Congress 
of the Latin American Studies Association (LASA), realizado na PUC-RJ, 
Rio de Janeiro, entre 11 a 14/6/2009.  

Uma longa série de artigos constitui a segunda parte da revista, 
com recortes temporais que saem da História antiga, passando pela 
Argentina e pelo Brasil do século XIX, viajando até a Itália de Mussolini, 
e regressando ao Brasil contemporâneo. Dois artigos em língua 
espanhola, escritos por professores de Universidades na Argentina e 
México, também enriquecem o volume e indicam o crescente caráter 
internacional da revista.  

Quero agradecer ao novo Conselho Editorial, que tem trabalhado 
arduamente para colocar em ordem a revista. Um agradecimento especial 
aos revisores e aos funcionários do Departamento de História e do 
Programa de Mestrado da Universidade Estadual de Maringá, 
fundamentais para a realização desse número. Do mesmo modo, o apoio 
da Fundação Araucária, agência de fomento à ciência e tecnologia do 
Estado do Paraná, continua essencial para a existência da revista. 

 

 

Angelo Priori,  
pelo Conselho Editorial 

 


