APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que a Comissão Editorial da Revista Tempos Históricos
apresenta este número, referente ao primeiro semestre de 2013. Agradecemos de modo
especial ao professor Dr. Cláudio Pereira Elmir, do Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), e à professora Drª.
Yonissa Marmitt Wadi, do Programa de Pós-Graduação em História da UNIOESTE,
que aceitaram organizar este dossiê, intitulado “Historiografia, Comparação e
Interdisciplinaridade”.
Além dos textos que compõem o dossiê, cujos autores são vinculados a
instituições nacionais e estrangeiras, este número apresenta cinco contribuições em sua
seção de artigos. Claiton Marcio da Silva aborda as ações da Associação Americana
Internacional (AIA) no Brasil em iniciativas de modernização da agricultura e a sua
relação com a política externa norte-americana nas décadas de 1950 e 1960. Na
sequencia, Sérgio Câmara analisa o recurso ao mito em algumas obras de escritores
latino-americanos, Mauro Dillmann trata das relações sociais de integrantes da
Irmandade São Miguel e Almas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Oscar Ernesto
Mari e Cristina Ofelia Valenzuela discutem aspectos sociais e culturais de grupos
sociais rurais do Chaco argentino, durante a primeira metade do século XX, e, por
último, Káritha Bernardo Macedo analisa os significados construídos em torno de
Carmem Miranda.
Faz parte deste número a tradução, realizada por Rinaldo José Varussa, do texto
“Lei e trabalho. Um mercado mundial de regras?” de Alain Supiot, professor de Direito
da Universidade de Nantes. Supiot discute os embates em torno da legislação trabalhista
e a sua relação com a reconfiguração de mercados e áreas de produção industrial e
agrícola em diferentes países.
Em seguida, esta edição traz a resenha que Jael dos Santos elaborou sobre o livro
da historiadora Luciana Hartmann. São também apresentados os resumos de
dissertações defendidas durante o primeiro semestre de 2013 no PPGH da UNIOESTE.
Por fim, agradecemos aos autores e pareceristas, à Iraci Urnau, secretária da
revista, ao Lúcio Fellini Tazinaffo, que diagramou e inseriu a versão digital na internet,
bem como o apoio da Direção Geral do Campus da UNIOESTE de Marechal Cândido
Rondon e, especialmente, à Fundação Araucária pelo apoio financeiro.
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