
EDITORIAL 

A satisfação maior foi ter recebido 
larga acolhida na coletividade acadêmica 
e científica. Pode, então, Sociologias apre
sentar seu segundo número, colocando em 
debate o tema cidadania e democracia, 
além de uma série de artigos de atualida
de, mantendo o rigor do trabalho socioló
gico. 

Refletir sobre a inserção e a partici
pação de indivíduos e grupos nos proces
sos decisórios da sociedade e, 
consequentemente, sobre as possíveis for
mas de distribuição de poder, é, cada vez 

mais, de alta relevância. O debate sobre 
esse tema revela-se crucial, se considerar-

. mos o atual processo de globalização mun
dial e as alterações nas relações entre a 
esfera estatal e a sociedade civil 

Com o dossiê Cidadania e demo
cracia respondemos à necessidade de 
aprofundar o conhecimento sobre a pro-

blemática envolvida nas relações entre Es
tado e sociedade e os dilemas da demo
cracia, analisando as relações entre a con
figuração da sociedade contemporânea e 
a cultura política, o poder local e o Estado. 

A segunda seção da revista traz 
contribuições como: a perspectiva dos 
grupos sociais vulneráveis sobre o ensi
no básico e seus desafios, em artigo de 
Alba Zaluar e a contribuição da teoria 
social feminista para o entendimento das 
desigualdades de gênero na velhice, ana
lisada por Marília Ramos. 

Na seção de interfaces Elaine Rosner 
Silveira escreve sobre sociabilidade e reci
procidade masculinas em grupos popula
res de Porto Alegre, através da prática 
lúdica do jogo do osso. Esse número traz, 
ainda, resenhas de Rodrigo Azevedo sobre 
os recentes livros de Manuel Castells. 

A busca da reconstrução sociológi-

ca dos processos sociais contemporâneos 
prossegue, neste segundo número de So
ciologias, iniciando o ano 2000 com a con
vicção de que as novas formas do social 
exigem um pensamento sociológico com

plexo, empírica e historica mente 
referenciado, com densidade teórica. 

Uma vez mais, aos leitores, o convi
te a percorrer, quiçá a encontrar, novas 
formas de fazer sociologia. Descobrindo, 
em movimento, em ousadia, o interpretar 
de novos mundos. 
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