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APRESENTAÇÃO

A história da democracia não é única e nem linear, apre-
sentando aspectos específicos em tempos e espaços diversos. 
O número 89 da revista Lua Nova busca abordar parte dessa 
complexidade.  Os artigos que compõem o dossiê Democracia 
em debate tanto apresentam reflexões teóricas quanto abor-
dam experiências empíricas. O desafio que levou à reunião 
dessas narrativas foi a preocupação de apontar os principais 
obstáculos que se colocam à radicalização democrática.

Intelectuais de várias nacionalidades – austríaca, brasilei-
ra, indiana, italiana, grega, norte-americana – descrevem várias 
experiências, tais como o maoismo na Índia, a Viena Verme-
lha, o socialismo europeu, a Grécia antiga.  O conjunto de tex-
tos apresentados pelos autores confirma a amplitude das refe-
rências na discussão dessa temática. Ainda, os artigos mostram 
como no século XX há um alargamento do próprio campo 
democrático ao incorporarem-se ao debate conteúdos sociais, 
éticos, colocando-se centralmente a questão da participação 
de diferentes setores da sociedade nos órgãos de decisão. Evi-
dentemente se trata de um tema atual, sendo que as experiên-
cias do passado podem iluminar as reflexões do presente.

Além do dossiê, três artigos completam esta edição. 
Michele Battini apresenta textos inéditos de Élie Halévy; 
Célia Tolentino e Luana Hordones Chaves, por meio da dis-
cussão sobre Persépolis, um longa-metragem de animação, 
colocam em debate aspectos políticos e sociais da relação 
Oriente/Ocidente; Kjeld Aagaard Jakobsen analisa várias 
críticas sobre a política externa do governo Lula. 

Os textos aqui publicados foram propostos por seus 
autores ao comitê de redação de Lua Nova, examinados e 
aprovados por pareceristas externos, a quem agradecemos.
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