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O cenário da política, por si só, exige atenção e análise diante

dos constantes desequilíbrios nas relações entre agentes, das

permanentes tensões no avanço das instituições, das seqüenciais

conjunturas que apontam múltiplas direções, entre outros

surpreendentes ou calculados fatos. Tais processos dinâmicos

estão ligados a dimensões estruturais que perpassam os

diferentes âmbitos da sociedade, tornando cada vez mais

necessário avaliar atentamente o campo da política.

Este número da São Paulo em Perspectiva dedica-se à política

brasileira, não apenas pelo contínuo interesse que esta área

desperta, mas também porque o País passa por um período

eleitoral relevante, com pleitos para deputados federais e

estaduais, senadores, governadores e presidente da República.

Portanto, o Brasil vive um momento privilegiado para se

analisar o sistema e a organização política, o sentido das

mudanças na configuração do Estado brasileiro e o

relacionamento entre as diferentes esferas e instâncias do poder

(Legislativo, Executivo e Judiciário; nacional, estadual e

municipal).

Acrescenta-se, ainda, a dinâmica dada pelos novos sujeitos

políticos, que marcam presença e pressionam por participação e

pela redefinição do perfil do sistema partidário brasileiro que se

encontra numa situação polêmica de estabelecimento de alianças

e de questionamento da qualidade da representação.

Espera-se que este número da Revista possa contribuir tanto para

acompanhar o debate a cerca da democracia brasileira, dos

impactos da globalização sobre o sistema político e do modelo

econômico adotado pelo governo, quanto para melhor enfrentar

os tópicos da atual agenda política, que giram em torno da

discussão sobre violência, segurança, funcionamento das

instituições, desequilíbrio entre poderes e procura por diferentes

formas de gestão.


