
EDITORIAL

Dezessete, atual número de SOCIOLOGIAS, tam-
bém representa a série de eleições presidenciais na
América Latina e na América do Norte – começando
por Honduras, em novembro de 2005, a ser finalizada
pelas eleições nos Estados Unidos, em novembro de
2008. Quantas questões sociais estão sendo debatidas
nesses acontecimentos cruciais para cada país e para o
Continente e Caribe, marcos de consolidação da de-
mocracia em sociedades que muito sofreram por regi-
mes ditatoriais e autoritários.

Em novos governos, das inúmeras experiências
recebidas com agrado ou frustração tem sido basilar a
importância da educação superior para o desenvolvi-
mento econômico e social e para o futuro das nações.
Nosso dossiê, organizado por Clarissa Baeta Neves, traz
diferentes olhares da Europa e da América Latina sobre
este tema, configurando múltiplas faces sobre o futuro
cultural, científico e tecnológico de nossas sociedades
na Era do Globalismo.

Outro conjunto, acerca de questões teóricas e
metodológicas, compõe-se dos artigos de Élida Rubini
Liedke, Miguel Ângelo Montagner, Cidriana Teresa
Parenza e Naira Lima Lápis: analisam a relevância dos
estudos em teoria sociológica, a análise de materiais



biográficos e de histórias de vida assim como a recons-
trução de trajetórias profissionais.

Rodolfo Schmal, Reinaldo Ruiz, Sebastián Donoso
e Martin Schaffernicht, em Interfaces, retomam o de-
bate acerca do financiamento dos estudos universitári-
os no Chile. Enfim, o livro de Philippe Steiner, A

Sociologia Econômica, é apresentado por Lucas
Rodrigues Azambuja.

Também este número insere-se em dois outros
acontecimentos que certamente suscitarão grande in-
teresse: o XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, or-
ganizado pela SBS - Sociedade Brasileira de Sociologia,
a ser realizado no Recife, de 29 de maio a 01 de junho
de 2007, cujo tema é: “Desigualdade, Diferença e
Reconhecimento”; e o XXVI Congresso da ALAS – As-
sociação Latino-americana de Sociologia, sob a temática
“A América Latina no e desde o Mundo - Sociologia e
ciências sociais diante da mudança de época: legitimi-
dades em debate”, a ter lugar em Guadalajara, Méxi-
co, de 13 a 18 de agosto de 2007.

Percebemos tal paisagem social – eleições, uni-
versidades, desigualdades, diferenças, mudanças de
época, reconhecimento, legitimidades – que exige a
necessidade de estudos sociológicos reunindo rigor



investigativo, densidade teórica e audácia interpretativa,
a fim de continuar o legado das sociologias nas primícias
do século. Oxalá as reflexões dos autores sejam perce-
bidas como sinais e estímulos à curiosidade e crítica
dos leitores de tantos lugares e tempos.
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