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Editorial

Prezados(as) Leitores(as),
Atravessamos o atípico ano de 2020 mais uma vez com cortes substanciais na
educação brasileira. A conjuntura política cria obstáculos profundos para que os
periódicos científicos mantenham-se funcionando com a regularidade almejada. O
descaso com o setor educacional espraiou-se também a saúde nacional, por isso,
encerramos esse ano com recordes de falecimentos por conta da pandemia do novo
coronavírus. Estamos todos abalados com esses eventos e isso se reflete na melancolia
contemporânea.
Dito isso, é de suma importância destacar que para a realização e publicação desse
número, contamos com a colaboração particular de cada autor, autora, pareceristas,
revisores(as) e organizadores(as) do dossiê que será apresentado nesse volume. Cada
um desses sujeitos envolvidos compreendeu que face aos cortes e a pandemia do novo
corona vírus, seriam necessários esforços e paciência redobrados para a publicação.
Por isso, gostaríamos de iniciar o editorial agradecendo substancialmente cada um que
colaborou com esta edição. Muito obrigado!
Embora os tempos sejam difíceis, é preciso ressaltar pequenos suspiros de alívio que
encontramos pelo caminho. E isso pode ser sintetizado em quatro nomes nessa edição:
Jorge Chaloub, Christiane Jalles, Emerson Santos e Thais Cruz.
Os organizadores do dossiê “A Constituição de 1988 e a crise democrática” brindam a
Revista Estudos Políticos e seus leitores com o relicário apresentado nas próximas
páginas. O projeto de trabalhar junto com Jorge Chaloub e Christiane Jalles foi
costurado ao longo dos últimos anos e justamente nesse momento excepcional de
pandemia se consolidou. Agradecemos a curadoria dos artigos apresentados, a
diligência com o volume e, sobretudo, o cuidado dispensado nesse dossiê. Sem a
destreza e comprometimento dos professores, esse volume não poderia ser
apresentado.
Também se faz imperioso agradecer e apresentar aos leitores e leitoras da Revista
Estudos Políticos os mais novos integrantes da nossa equipe editorial. Emerson da Silva
dos Santos, estudante de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Thais
Gonçalves Cruz, mestranda de Sociologia no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ambos têm nos auxiliado a edificar nosso
periódico junto a ciência e pesquisa científica no Brasil.
Sem maiores delongas, saudamos a todos com o novo número da Revista Estudos
Políticos!
Os(as) Editores(as).
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