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EDITORIAL

   Este número da revista Sociedade e Estado apresenta 
artigos sobre diferentes áreas de estudo da Sociologia, que se 
inscrevem nos campos do trabalho, do esporte, da teoria social, 
da política, da violência e da arte. Alguns são estudos teóricos 
que buscam refletir sobre conceitos e idéias já elaboradas com 
vistas a desenvolver novos modelos de análise social. Outros 
trabalhos apresentam resultados de pesquisas empíricas, que, 
confrontados com a literatura específica de cada área, permitem 
a redefinição de abordagens teóricas. Com isso, a revista 
reafirma sua missão de contribuir para o debate sociológico, 
nos seus diversos campos. 

No campo da sociologia do trabalho, Magda Neves e Célia 
Pedrosa apresentam artigo que analisa o reflexo da reestruturação 
produtiva da indústria de confecção sobre as trabalhadoras do 
município de Divinópolis, em Minas Gerais. Marília Maciel Costa 
traz aportes para a área da Sociologia dos Esportes, ao analisar o 
processo de estruturação de um esporte de alto rendimento, o vôlei 
de praia. Para isto, ela enfoca as relações e representações sociais 
dos diversos atores envolvidos nesse processo.

Dois artigos inserem-se no campo da teoria social. O trabalho 
de Anita Helena Schlesener descreve alguns aspectos relevantes 
do pensamento de Benedetto Croce e sua contribuição para o pen- 
samento liberal italiano. Já Dominique Temple apresenta reflexões 
sobre as relações de reciprocidade, dando continuidade aos estudos 
iniciados por Marcel Mauss e Lévi-Strauss.



Rivail Rolim traz contribuições para o campo de estudos sobre 
violência e conflitualidade. Seu artigo analisa a forma como o sistema 
de justiça criminal tratou, no início da década de 40, as mulheres 
denunciadas por práticas abortivas. No campo da Sociologia da Arte, 
Roberta Shapiro discute o processo de artificação e a redefinição 
dos limites entre a não-arte e a arte. Finalmente, Everton Rodrigo 
dos Santos, no campo da Sociologia Política, analisa as formas 
simbólicas de dominação produzidas pelos militares da Escola 
Superior de Guerra (ESG) durante o regime militar. 

Esperamos que nossos(as) leitores(as) possam usufruir das 
reflexões aqui apresentadas, de forma a aprofundar os debates que 
cada um dos diversos campos da Sociologia encerra. Boa leitura! 

Lourdes Bandeira
Arthur Trindade Costa

Editores


