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Editorial

A Revista Estudos Políticos torna-se a primeira revista bilíngue da sua área no Brasil e
contribui para ampliar o número de leitores da produção acadêmica em língua portuguesa.
O acesso do público nacional a pesquisas internacionais de ponta soma-se agora ao
objetivo de apresentar em inglês a produção de autores brasileiros e lusófonos em geral.
O número que inaugura esta novidade editorial inicia-se com entrevista inédita com
Fernando Henrique Cardoso, por Pedro Luiz Lima, concedida em abril deste ano. Nela, o
entrevistador contorna temas da pauta política contemporânea e conduz o ex-presidente
ao comentário sobre sua produção intelectual nas Ciências Sociais, com especial atenção à
relação com o marxismo e ao novo entendimento sobre a política que daí deriva.
Em seguida, o leitor encontra o dossiê Cultura e Política, organizado por Bruno Carvalho.
Nele explora-se, a partir de recortes variados, a tensa relação entre um “campo dinâmico
que incorpora conflitos de significação” e um “poder estruturado”, pouco permeável
à característica mutante do primeiro. Neste cenário de reflexão, Graziella Moraes
apresenta um estudo comparativo entre as identidades nacionais e étnico-raciais no Brasil
e na África do Sul. Raquel Kritsch investiga a leitura de Antonio Gramsci por Oliveiros
Ferreira e empenha-se em apontar as distinções entre ela e os Cultural Studies, também de
inspiração gramsciana. Flávia Biroli, por fim, trata da experiência politicamente situada do
jornalismo e do consequente prejuízo à constituição de uma realidade política plural.
A seção regular de artigos é inaugurada com duas colaborações internacionais. Na
primeira delas, Victor Igreja, antropólogo da The Queensland University, na Austrália,
apresenta ao leitor a tese de que os ressentimentos políticos herdados do período
da guerra civil em Moçambique produziram os efeitos contraditórios de obstrução e
reforço do pluralismo político e da descentralização democrática no país. Em seguida,
o artigo de Maya Ehrmann, Josef Kraus e Emil Souleimanov, de institutos de pesquisa
e ensino em Israel e na República Tcheca, comentam o triângulo Irã-Israel-Azerbaijão
e suas implicações para a segurança regional. Entre os autores nacionais, está Maria
Aparecida Abreu. Seu artigo propõe o conceito de democracia republicana, inspirado
nas formulações da teoria democrática de Charles Tilly e em argumentos de teóricos
republicanos atuais. Em seguida, Dawisson Belém Lopes trata do tema do bolivarismo
sul-americano do século XXI, com atenção aos casos da Bolívia, do Equador e da
Venezuela. Por fim, o artigo de Jorge Chaloub traz elementos para reflexão sobre a
tradição liberal brasileira a partir da experiência do udenismo e suas relações com o
tema do conflito na política.
Em seguida aos artigos, o leitor encontrará a seção Isebianas, que traz comentário de João
Marcelo Ehlert Maia sobre Ideologia e Desenvolvimento Nacional, de Álvaro Vieira Pinto,
seguido de edição fac-similar da própria obra, uma das peças-chave do extinto Instituto
Superior de Estudos Brasileiros. Com esta publicação, a REP dá seguimento à sua tradição
de dar publicidade a materiais bibliográficos confinados a edições de época, escassamente
disponíveis para leitura em arquivos e coleções particulares.

REVISTA ESTUDOS POLÍTICOS

N.6 | 2013/01

EDITORIAL

ISSN 2177-2851

Cesar Kiraly e Cristina Buarque

Por fim, para encerrar o número, a seção Pesquisa e Projeto traz texto de Jairo Nicolau
sobre a elaboração de projetos de pesquisa.
A confecção deste número que o leitor tem sob os olhos contou com assistência de edição
de Bárbara Rossin, preparação de texto de Andressa Teixeira, coordenação de tradução de
Thiago Gomide Nasser e traduções dele próprio, e também de Pedro José Fonseca e Maya
Bellomo-Johnson. O trabalho de diagramação ficou por conta de Cristina Rebello, Nádia
Lima e Alba Sbano.

Cesar Kiraly
Cristina Buarque
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