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Prezados(as) leitores(as),
A Revista Estudos Políticos lança esse número com seu arcabouço dinâmico de seções.
Nesse volume, iniciamos o mesmo com uma entrevista disponível em português e
também em espanhol, para contemplar os leitores latino-americanos. Para além da
entrevista, compõe esse número quatro artigos que passaram pela rigorosa revisão por
pares, e, por fim, uma resenha.
Iniciamos este número com uma entrevista realizada pelas professoras Gabriela Gusis
e Tamires Alves com o professor Gabriel Ignácio Anitua, do Departamento de Direito
Penal e Criminologia da Universidade de Buenos Aires. O professor Anitua discorre
sobre temas de conjuntura política contemporânea que estão ligados a segurança
pública tanto na Argentina quanto no Brasil.
Ao adentrar na seção de artigos, o(a) leitor(a) encontrará ainda a contribuição de
Mário Máximo, professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro sobre o debate a respeito das tradições cosmopolitas e
das tradições comunitaristas. O artigo trabalha como a definição aristotélica de
“sensatez” é capaz de permitir que dificuldades tanto da tradição cosmopolita quanto
da tradição comunitarista sejam superadas. Em seguida temos o artigo de Rodrigo
Perez Oliveira, professor do Departamento de História da Universidade Federal da
Bahia a respeito do bacharelismo interventor na atuação de Rui Barbosa durante a
crise da Monarquia em comparação ao de Rodrigo Janot no que denomina “crise da IV
República”. Segundo o autor: “Para Rui Barbosa, a utopia era a democracia liberal.
Para Janot, a utopia era a plena representação política”.
Luciana Costa Fernandes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Hamilton
Gonçalvez Ferraz, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, debatem a
respeito das propostas de redução da maioridade penal no Brasil contemporâneo.
Ambos pesquisadores tem suas trajetórias de investigação ligadas ao Direito, e, isso
reforça a capacidade de análise do trabalho sobre os choques de forças institucionais
em disputa, tendo como referencial teórico o conceito de “Estado de exceção” de
Giorgio Agamben. No artigo “Lobato e a Metafísica dos Personagens”, Cesar Louis
Cunha Kiraly apresenta a metafísica presente na primeira publicação de Monteiro
Lobato, no conto N’O Saci-Pererê. Segundo o autor: “a metafísica do personagem é
modalidade de representação, inclusive da política, que se estrutura sobre um plano
dramatúrgico.
Por fim, mas não menos importante, o número se encerra com a resenha “A Direita
Intransigente Chega aos Trópicos: sobre Leo Strauss e Eric Voegelin e a Busca de uma
Ordem Pós-Liberal” do cientista político Ronaldo de Souza. O autor analisa as
contribuições teóricas feitas no livro e convida os(as) leitores(as) a se debruçarem
sobre o debate intelectual conservador, ainda que de forma crítica progressista.
Não poderíamos encerrar este editorial sem registrar nossa gratidão pela equipe de
revisores e tradutores que são grandes aliados no nosso esforço em garantir
excelência editorial. Agradecemos a Jasmin Sanchez por garantir que a entrevista em
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espanhol esteja neste volume. Landhor Camello tem nos ajudado a migrar para um
novo site e feito toda nossa transposição para o sistema OJS, agradecemos todos os
esforços e serviços prestados. Há ainda o time de pareceristas anônimos a quem
devemos nossos mais sinceros agradecimentos. Reservamos, por fim, uma notícia mais
do que especial. Nesse volume Yasmim Salles tornou-se a mais nova integrante da
Revista Estudos Políticos. Através do seu empenho e comprometimento constantes, a
REP tem sido capaz de publicar seus números com maior celeridade.
Desejamos uma ótima leitura à todos(as),
Os(as) Editores(as).
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