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9Apresentação

EDITORIAL

Sociedade e Estado, Brasília, v. 20, n. 1, p. 9-10, jan./abr. 2005

Desde sua criação, em 1986, a revista Sociedade e Estado
vem sendo publicada semestralmente (junho e dezembro) e, nestes
19 anos, tem contribuído para o debate de temas relevantes no campo
da Sociologia. Nesse período, publicou trabalhos originais relacionados
às Ciências Sociais, e que se enquadram nas seguintes categorias:
estudos teóricos, revisões críticas de literatura, relatos de pesquisa,
notas técnicas, resenhas e notícias.

Tradicionalmente, a revista tem sido organizada em números
temáticos. A lista dos números já publicados mostra a variedade de
temas abordados, tais como: cidadania, movimentos sociais, ciência
e tecnologia, cultura, urbanismo, religião, relações de gênero,
metodologia, meio ambiente e violência. A opção por editar números
temáticos mostrou-se bastante adequada, uma vez que contemplou
algumas das diversas subáreas existentes no campo da Sociologia
brasileira. Entretanto, apesar dos esforços, sabe-se que um número
maior de especialistas fora das universidades brasileiras pode ainda
ser alcançado. Além dos professores e pesquisadores das
universidades latino-americanas, européias e norte-americanas, há
um grande público-alvo em potencial nas Organizações Não-
Governamentais, nos Organismos Internacionais e nos Órgãos da
Administração Pública brasileira.

Em função disto, o Comitê Editorial aprovou algumas
modificações na linha editorial. Em relação à periodicidade, a revista
passará a ser publicada a cada quatro meses (abril, agosto e
dezembro). Com isso pretende-se ampliar o número de artigos
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publicados a cada ano, aumentando a abrangência dos autores e dos
assuntos tratados. Além disso, a revista deixará de ser composta
exclusivamente por números temáticos, embora, eventualmente,
possam ser organizados. O presente número já traz estas
modificações, apresentando uma variedade maior de artigos, tratando
de diferentes temas. Para os próximos números, está prevista a
prublicação de um dossiê relativo a uma temática específica.
Esperamos, com isso, aumentar a abrangência e o impacto da revista
Sociedade e Estado.

Lourdes Bandeira
Arthur Trindade Costa

Editores


