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Este número da Revista de Sociologia e Política apresenta o Dossiê Política Internacional:
temas emergentes, coordenado por Rafael Antônio Duarte Villa, da Universidade de São Paulo, e
cuja Apresentação aos oito textos do dossiê quase vale um outro artigo. A seção Artigos contém
estudos sobre o pensamento político de Roberto Campos, a Sociologia do Direito e a relação entre os
republicanos de 1889 e a abolição da escravatura. Na seção Resenhas obras importantes recente-
mente lançadas são apresentadas e comentadas, em temas que vão da história do conceito de Latin
America às diversas experiências federalistas, passando pela cidadania no Brasil e pela identidade.

*       *       *

O presente número da Revista de Sociologia e Política vem a lume com novidades na equipe
editorial, que se reorganiza: Gustavo Biscaia de Lacerda, da Universidade Federal do Paraná, assu-
me a função de Editor-Executivo. Em seu lugar, assumem a Editoria de Resenhas Bruna Gisi Martins
de Almeida, da Universidade de São Paulo, e Lucas Massimo, da Universidade Estadual de Campi-
nas. Essa reorganização permite que a Revista de Sociologia e Política renove-se, ao mesmo
tempo em que continua procurando contribuir para a Sociologia Política brasileira e internacional
com importantes pesquisas teóricas e empíricas.

*       *       *

A Revista de Sociologia e Política integra e conta com o patrocínio do Programa de Apoio a
Periódicos, bem como a Especialização em Sociologia Política, do Departamento de Ciências
Sociais da Universidade Federal do Paraná, aos quais expressamos os nossos sinceros agradeci-
mentos.
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