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Editorial

Caros(as) leitores(as),
Mais uma vez gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso desta edição. Estamos confiantes
de que os próximos números não enfrentarão mais estas dificuldades e isso se deve ao
crescimento da nossa incrível equipe de colaboradores e do empenho vital que despendem
para esta revista. Temos colecionado sujeitos comprometidos com a Revista Estudos
Políticos, o que nos torna capazes de manter a sua publicação periódica. Não fosse
o esforço desse time de autores, pareceristas, revisores e editores, seria inviável
a manutenção de uma revista científica com o escasso apoio que a pesquisa tem recebido
na conjuntura política atual.
Estes trabalhos desenvolvidos demandam tempo e são extremamente sofisticados, embora
alguns deles sejam pouco valorizados pelas agências de fomento. Portanto, é a motivação
destes sujeitos que possibilita que uma revista de produção intelectual de ciências
humanas continue existindo. Por isso, fazemos questão de agradecer fielmente aos
envolvidos em todos os nossos editoriais. Alguns nomes merecem ser repetidamente
mencionados devido a extraordinária dedicação que doam para a continuidade da REP,
são eles: Lyedja Andreza Moreira, Akemi Nakashima, Luana Heyse e Carlos Alberto
Paschoa, nossos queridos revisores. Carlos Henrique Rebello e Cristina Rebello pela
manutenção do nosso site. E também aos nossos pareceristas e editores destacamos
o nosso profundo agradecimento ainda que priorizemos pelo anonimato.
Temos recebido um volume substancial de artigos de todas as regiões do país, o que nos
alegra em saber que o compromisso da revista com a difusão enérgica de trabalhos cujos
autores são oriundos de toda esfera nacional está sendo cumprido. Por vezes recebemos
ainda autores das fronteiras vizinhas, e ao nos depararmos com o reconhecimento e
notoriedade que a REP vem construindo ao longo destes oito anos de trabalho, ganhamos
vigor e entusiasmo para continuarmos nessa atividade.
Nesta edição os artigos tratam de temáticas variadas, desde a política brasileira, teoria
política e filosofia. Acreditamos que esta edição enxuta atingiu sua meta ao cooperar
com a sistematização de perspectivas de análise. Em tempos complexos como os atuais,
agradecemos aos seus autores por permitirem que esse exemplar contribua para
a proliferação de debates a respeito de temáticas que interpõe o pensamento crítico
sobre a ciência política.
Por fim, mas não menos importante, nós não vivemos apenas de momentos aprazíveis.
Teremos de nos despedir temporariamente da nossa editora assistente que durante
tantos anos dedicou sua energia e diligência para a REP. Ana Carolina dos Santos,
socióloga e mestranda pela PUC-Rio, parte para alçar novos voos. Desejamos que toda
a sua competência e vigor sejam reverenciados nos seus novos trabalhos e esperamos
tê-la o mais breve possível de volta à nossa equipe.
Desejamos a todos uma ótima leitura!
Os(as) Editores(as)
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