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APRESENTAÇÃO 

O Conselho Editorial da Revista Diálogos tem a imensa satisfação 
de apresentar mais um volume (com três números) à comunidade 
científica do Brasil e do Exterior. 

Nos próximos três números estaremos publicando os resultados 
das mesas-redondas que foram realizadas no IV Congresso Internacional 
de História, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em História da 
UEM, entre os dias 9 e 11 de setembro de 2009.  

Neste número, a mesa-redonda discute o tema “Historiografia e 
política na América Latina” e traz quatro importantes contribuições de 
historiadores da Argentina, Brasil, França e México, cujos temas são 
fundamentais para entender os percalços políticos e sociais que se 
manifestaram ao longo do século XX no continente. A atuação dos 
movimentos e partidos políticos de esquerda, as experiências das ideias 
fascistas e os embates entre ditadura e democracia são temas analisados à 
luz de amplos debates e perspectivas historiográficas recentes, como por 
exemplo, a história do tempo presente.  

O debate historiográfico tem lugar, ainda, em artigo de José 
D´Assunção Barros, que analisa as “recentes crises” de nossa 
historiografia. Esta seção de artigos traz mais duas contribuições, das 
quais uma discute as relações interculturais entre jesuítas e colonos na 
América Ibérica, e a outra, o papel da Igreja Católica na luta pela reforma 
agrária no Brasil durante o século XX. 

Queremos agradecer a todos que tornaram este número possível: 
autores, avaliadores externos, revisores e os funcionários do Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá.  

Por fim, um agradecimento especial à Fundação Araucária de 
Apoio à Pesquisa do Estado do Paraná, que mais uma vez viabilizou o 
suporte financeiro para tornar realidade mais uma edição da revista 
Diálogos. 

  

Angelo Priori 
pelo Conselho Editorial. 


