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APRESENTAÇÃO

Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos
Anna Carolina Monéia Farias

Este número contempla contribuições no âmbito da Filosofia Política e das Relações
Internacionais.
O primeiro texto, de Rodrigo Ismael Maia, busca expor elementos sobre a Primavera
dos Povos de 1848 e o surgimento do socialismo, verificando alguns pontos de compatibilidade
que emergem das experiências de lutas da classe trabalhadora.
O segundo texto, de autoria de Vanessa Hochwald, busca analisar o caso da Costa
Rica como exemplo bem-sucedido de melhora de competitividade nas etapas produtivas de maior
valor agregado, discutindo estratégias de adaptação do exemplo para a região Mercosul.
A terceira contribuição, de Analice Pinto Braga, busca apresentar a discussão sobre a
importância de se pensar a saúde a partir dos Determinantes Sociais da Saúde, bem como discutir
brevemente como isso tem sido abordado no Mercosul, os desafios que isso implica e qual a
importância de incluí-los na construção das políticas pensando-se em uma saúde mais equitativa.
Segue-se texto de Lívia Caldeira que foca uma análise sobre a religião a partir dos dois
mandatos de George W. Bush (2001-2009), que foram pautados nessa retórica juntamente com
a grande efervescência da Direita. Assim, de forma a se compreender, a partir de fontes secundárias,
tem-se como objetivo central, analisar as tendências políticas da Direita estadunidense e, como
objetivo secundário, o papel da religião no campo político desse país em específico.
O texto seguinte, de Vivian Lie Kato de Lima e Guilherme Augusto Guimarães Ferreira
apresenta reflexões iniciais sobre políticas diferenciadas para a agricultura familiar desenvolvidas
pela Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul.
Por último, mas não menos importante, o texto de Natalie Caroline Raimundo Alves
tem como objetivo central o estudo do MERCOSUL e de suas instituições, bem como a assinalação
de seus limites e possibilidades acerca da efetivação do mercado comum como fase imprescindível
para a consolidação de seu processo integracionista.

Boa leitura!
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