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APRESENTAÇÃO 

O Conselho Editorial tem a imensa satisfação de apresentar à 
comunidade científica do Brasil e do Exterior, mais uma edição da 
Revista Diálogos (v. 14, n. 2). 

Nos números desse ano estamos 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, na cidade de 
Maringá/PR.  

Neste número, a mesa redonda discute o tema “Fronteiras e 
populações: diálogos entre história, espaço e ambiente” e traz quatro 
importantes contribuições de historiadores de Portugal e do Brasil, cujos 
temas de análise passam por questões tão cruciais como a questão da 
natureza, da alimentação, das doenças tropicais e dos 
deslocamentos/movimentos de plantas, animais e homens, ao longo dos 
últimos três séculos.   

No espaço reservado aos artigos, são cinco contribuições. No 
primeiro deles, os autores apresentam importante metodologia de 
trabalho para a realização de registro e catalogação de figuras rupestres, 
através da reprodução digital. No segundo artigo, discute-se a imigração 
italiana no Rio Grande do Sul. No terceiro, são analisados alguns 
conflitos agrários no Estado do Paraná e a experiência da luta armada dos 
camponeses da região de Porecatu. O quarto e o quinto artigos dedicam-
se à questão da moda. Em um, são as roupas de Darcy Vargas, que 
servem como subsídios para a análise das vestimentas durante a Segunda 
Guerra mundial. Em outro, são as modas infantis retratadas na revista “O 
Globo” que servem para a análise das indumentárias de crianças urbanas 
ao longo do 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. 


