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Apresentação 

É com imensa satisfação que apresentamos à comunidade científica do 

Brasil e do exterior mais um número da Revista Diálogos (v. 16, n. 3, 

set./dez.2012). 

Nesta edição, estamos publicando 19 contribuições, sendo quatro 

textos na seção Mesa Redonda, 12 na seção de artigos e três resenhas. 

No momento em que a sociedade brasileira volta a discutir o seu 

passado recente, à luz da atuação da Comissão Nacional da Verdade, que tem 

como objetivo esclarecer os crimes políticos cometidos por agentes do Estado, 

durante a Ditadura Militar (1964-1985), os textos que compõem a Mesa 

Redonda são extremamente oportunos, já que recuperam um intenso debate 

acerca da memória, com todos os dilemas e viéses que este assunto nos impõe. 

Os artigos de Joël Candau, Juan Besse, Cora Escolar, Ana Maria Sosa González, 

Maria Leticia Mazzucchi Ferreira e Francisco Ramos de Farias nos convidam a 

refletir sobre o que poderiam ser políticas justas da memória, mas também as 

resistências às tentativas institucionais de manipulação da memória, os debates 

públicos que ela provoca, a emergência de uma memória coletiva mais 

contundente e, evidentemente, o contumaz processo de perda da memória, o 

esquecimento.  

No espaço reservado aos artigos são várias contribuições com temas e 

temporalidades diversas. Os leitores poderão ter uma dimensão mais exata 

desta miscelânea ao visitar o índice e os resumos dos artigos. O leitor viajante 

poderá se deleitar com o Mar Mediterrâneo Antigo, a Palestina, as pinturas 

rupestres no Centro-Oeste do Brasil, os amancebamentos na cidade de 

Córdoba e o trabalho fabril no Brasil. Se quiser, pode viajar no tempo e no 

espaço, visitando o Império Romano de Trajano, as montanhas de Sierra 

Maestra com os rebeldes cubanos, uma agência de saúde no interior do Estado 

de Minas Gerais ou a interessante história da formação do Estado de Tocantins. 
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Temas candentes da história brasileira também são revisitados: o poder dos 

coronéis, o militarismo, o catolicismo, as ideias liberais e o debate intelectual 

em torno de Tavares Bastos e Rui Barbosa. No final deste volume, encontram-

se ainda três resenhas de livros. 

Quero externar meu especial agradecimento à Professora Maria Letícia 

Mazzucchi Ferreira que sugeriu o tema da Mesa Redonda e convidou os autores 

a participarem do debate. Agradeço a todos os autores, avaliadores externos e 

revisores, pelo empenho na realização do processo editorial, fundamental para 

o sucesso da publicação deste número. 

Por fim, um agradecimento especial à Fundação Araucária, a Capes, 

ao CNPq e ao IPEA, que viabilizaram o suporte financeiro para tornar 

realidade mais uma edição da Revista Diálogos.  

Angelo Priori  
Editor 

From the editor´s desk 

With great satisfaction, we are presenting another issue of the Revista 

Diálogos (v. 16, n. 3, Sept./Dec.2012) to the scientific community in Brazil and 

abroad. 

Nineteen articles are being currently published, comprising four texts 

in the section Round Table, twelve in the section Articles and three book 

reviews. 

At present, Brazilian society is discussing its very recent past through 

the activities of the National Truth Commission whose main aim is the 

thorough investigation of political crimes committed by agents of the 

Brazilian state during the Military Dictatorship (1964-1985). The texts that 

integrate the Round Table section are highly relevant since they recuperate 


