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APRESENTAÇÃO

O número 93 da revista Lua Nova traz nove artigos enviados 
espontaneamente por seus autores e que receberam uma avalia-
ção positiva dos nossos pareceristas, aos quais muito agradecemos.

Alguns dos trabalhos aqui apresentados propõem novos 
olhares sobre temas clássicos, como o artigo de Bernardo Ricu-
pero, que abre a revista com uma análise sobre o olhar da crítica 
acerca de A tempestade de Shakespeare como uma metáfora para 
compreender a América, e também o artigo de Luiz Carlos Bres-
ser-Pereira, que trata da distinção entre desenvolvimento político 
e desenvolvimento econômico. Roberto R. C. Pires e Alexander 
C. N. Vaz lidam com a relação entre Estado e sociedade civil na 
formulação e controle de políticas públicas no Brasil. João Pedro 
Schmidt examina o comunitarismo responsivo de Amitai Etzioni. 
Na sequência, Jacob C. Lima e André Ricardo de Souza discu-
tem a solidariedade econômica no contexto do capitalismo con-
temporâneo, tendo como referência o movimento de economia 
solidária no Brasil. Tânia M. P. G. Manzur interpreta a ascensão, 
o auge e o declínio da Política Externa Independente, e Marcelo 
Neves discute os efeitos da desterritorialização da justiça na teoria 
constitucional. Leandro Colling nos traz uma análise comparativa 
sobre a relação entre movimentos queer e LGBT em Portugal e 
Chile, e finalmente Alexandre Braga Massella explora o pensa-
mento de Durkheim sobre a instituição do Direito.

Gostaríamos ainda de agradecer a Adrian Gurza Lavalle por 
sua participação no Comitê de Redação da Revista, que muito 
contribuiu para a qualidade de Lua Nova, e desejar-lhe sucesso 
em seus novos empreendimentos. Agradecemos também à pro-
fessora Elide Rugai Bastos, que durante anos desempenhou com 
brilhantismo a função de editora da Revista e que, felizmente, 
continua conosco como membro do Comitê de Redação. 

O EDITOR


