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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. 18, n. 2).

Nesta edição, estamos publicando 18 contribuições, sendo 4 textos na 

seção Mesa Redonda, 10 textos na seção de Artigos, 1 Entrevista e 3 Resenhas.

Nos textos que compõe a Mesa Redonda, os leitores irão se deparar 

com o vigor dos estudos historiográficos sobre a igreja moderna e especialmente 

sobre os jesuítas. Esses estudos têm incorporado novas fontes e apresentado 

novas abordagens que vão além das características internas e da ação catequética 

dos inacianos ou de uma postura laudatória ou de condenação. Assim, a 

renovação dos estudos historiográficos sobre a Igreja nas conquistas ibéricas tem 

aberto caminhos que alargaram o campo do historiador. Os artigos em tela 

expressam tanto este vigor historiográfico, com, por exemplo, a utilização de 

fontes icnográficas, quanto à diversidade de possibilidades interpretativas.

Na seção de Artigos os leitores irão se deparar com a diversidade, 

amplitude e perspectiva dos estudos historiográficos recentes, que vão desde a 

análise de temas candentes para a historiografia, tais como patrimônio, 

memória, representações, cultura política e relações de trabalho, passando por 

reflexões sobre o lugar dos historiadores e dos intelectuais frente ao campo 

historiográfico, quanto o papel da ciência para o desenvolvimento da 

agricultura moderna. 

Há ainda uma entrevista com o filósofo, teatrólogo e historiador Carlos 

Henrique Escobar, além das tradicionais  resenhas de livros.

Nós do Conselho Editorial externamos um agradecimento especial à 

Fundação Araucária, a Capes e ao CNPq, que viabilizaram o suporte 

financeiro para tornar realidade mais uma edição da Revista Diálogos.

Angelo Priori 
Editor


