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A

revista Intellector apresenta para os seus leitores o seu fascículo de número 32, que contém seis artigos

de qualidade excepcional dentro da grande temática que admite os estudos em Geopolítica e Relações
Internacionais.
No artigo “Integração no contexto do MERCOSUL: políticas públicas & jurisdição”, Ronaldo Colvero,

Fernando Gabriel Mallmann e Leonardo Andrade Goulart apresentam um estudo exploratório sobre o
funcionamento do Direito Internacional no âmbito do MERCOSUL. Trata-se de um estudo interdisciplinar
com o enfoque no direito que muito tem a contribuir para os interessados nos estudos sobre a integração
da América do Sul.
Guilherme Lopes da Cunha, Tiago Nasser Appel e Fábio Albergaria de Queiroz também apresentam
um estudo exploratório, que está situado, porém, no campo dos Estudos Estratégicos. Em “Identidade e
Cultura Estratégica no Brasil contemporâneo” é feito um ensaio de caráter panorâmico sobre o tema da
“cultura estratégica” os autores se preocupam em debater em que medida as características culturais de
um povo impactam sobre suas concepções e a sua conduta estratégica.
Stella Juste contribui com o artigo “La agenda subestatal de las relaciones argentino-chinas. La
gestión transnacional de las provincias argentinas durante la administración de Macri”. O artigo analisa as
relações entre a Argentina e a China a partir da perspectiva dos atores subnacionais argentinos, mais
precisamente, da perspectivas das províncias argentinas. Da perspectiva brasileira, trata-se de um artigo
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importante tanto pelo seu conteúdo, pois analisa dois importantes parceiros econômicos do país, quanto
pelo seu método, uma vez que ainda são poucos os estudos que valorizam a dimensão transnacional dos
atores subnacionais.
Em “Percepções sobre a cultura árabe em Foz do Iguaçu registradas no TripAdvisor e a formação de
imagem do destino”, Jamile Soares de Magalhães e Andressa Szekut trabalham com o conceito de
“imagem do destino” da ciência do Turismo para descobrir a visão que os turistas fazem da cultura árabe
em suas viagens para Foz do Iguaçu.
Em “Estado, sistema financeiro e desenvolvimento industrial da China entre 1978 e 2008”, Luís
Antônio Paulino e Luiz Fernando Mocelin Sperancete apresentam uma análise do sistema de planejamento
estatal da China entre os anos de 1978 e 2008. Mais especificamente, o trabalho analisa o papel do sistema
financeiro chinês como ferramenta de promoção do crescimento econômico chinês. Trata-se de um
importante trabalho, tanto pela sua temática quanto pelo zelo de sua execução.
Vitor Stuart de Pieri contribui com o artigo “A América do Sul em ebulição: guerras, conflitos e crise
em mais de um século de análise”. Trata-se de um panorama analítico de um século de história sobre a
persistência de zonas de conflito latentes entre os Estados da América do Sul. O espectro histórico alçado
vai do final do século XIX até a primeira década do século XXI. Trata-se de um trabalho fundamental, no
campo dos Estudos Estratégicos e da Geopolítica sobre a evolução da situação política no nosso
continente.
Os editores da Revista Intellector registram o seu persistente agradecimento aos seus leitores,
articulistas e pareceristas que por mais de dezesseis anos contribuem para que a revista permaneça como
um palco importante para o debate da Geopolítica e da Estratégia no Brasil.

Boa leitura!
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