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APRESENTAÇÃO
A Revista Espaço Público, ancorada no portal de periódicos da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, foi criada com o objetivo de divulgar a produção técnica e científica do
Mestrado Profissional em Políticas Públicas – MPPP. A revista se propõe a contribuir com o debate
acadêmico, por meio de textos e documentos, de natureza teórica ou prática, em formato de artigos,
relatórios, projetos e bancos de dados, de forma a estimular os estudos interdisciplinares sobre
políticas públicas e promover o fortalecimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão na
esfera pública.
Ela desponta como um espaço destinado à publicação de produções na área de políticas
públicas, em suas mais diversas abrangências. O sentido de espaço público, aqui estabelecido em
formato eletrônico, faz referência ao conceito de esfera pública arendtiana (de liberdade, equidade e
pluralidade) e habermasiana (de mediação entre sociedade e estado), 1 referindo-se, também, à
extensão atualizada desse conceito, aplicada aos micros espaços públicos,2 compreendendo, assim,
um ambiente virtual aberto à apresentação, à reflexão e ao debate sobre temas de interesse da
academia, do estado e da sociedade, no papel que cabe a uma revista científica.3
A revista surge em um momento que registra um crescente interesse no meio acadêmico pela
coisa pública, verificado pelo aumento permanente de artigos científicos e de eventos nessa área,
além do surgimento de novos cursos de pós-graduação que tratam especificamente do setor público.4
Nos últimos anos, tem crescido a importância atribuída a esse campo de conhecimento, com atenção
às instituições, às legislações que regem as tomadas de decisão, e à elaboração, implementação e
avaliação de políticas.5
Nesse volume inaugural, estão sendo publicados cinco artigos, produzidos em disciplinas do
mestrado, e dois textos de produção técnica, em formato de projeto de intervenção. As publicações
são essas:
•
•
•
•
•
•
•

Entram cotistas, saem formados? A permanência e o êxito dos estudantes que ingressam pela
reserva de vagas.
O processo das políticas públicas: um ensaio sobre o ciclo e seus estágios.
O Judiciário e a política brasileira.
Democracia e relação entre os poderes executivos e legislativo: um ensaio sobre
presidencialismo de coalizão.
Entre pretores, repórteres e acadêmicos: a abordagem do tema corrupção nas revistas de
Ciência Política.
Da prevenção à recuperação: a atuação do serviço social da SEDEC Recife.
Projeto sala aberta: proposta de intervenção.
Agradecemos aos colaboradores e desejamos a todos uma boa leitura.
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