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Editorial

Com um projeto gráfico inteiramente renovado e uma disposição 
textual que garante mais leveza à leitura tanto do material im-

presso quanto do eletrônico, a Revista Sociedade e Cultura v. 11, n. 1, 
2008, traz treze textos inéditos, organizados em um dossiê temático, 
artigos sobre temas diversos nas Ciências Sociais e uma homenagem 
póstuma a André Gorz.

O dossiê temático intitulado Memória, Narrativas e Cultura, foi 
organizado por Emilia Pietrafesa de Godói da Unicamp  e Cintya Ma-
ria Costa Rodrigues da UFG. As organizadoras fizeram, ainda, uma 
bela apresentação para os artigos, onde puderam dissertar sobre as dife-
rentes perspectivas apresentadas pelos estudiosos dessa área. 

As demais produções totalizam seis artigos, que discutem temas 
tão interessantes e atuais quanto as relações entre a literatura, o nation 
building e a sociologia; a permanência da gramática sexual conserva-
dora no meio acadêmico; a ocidentalização de filosofias orientais; as 
relações políticas e corporativas no jornalismo; a discussão da reforma 
política no Congresso Nacional; e as reflexões e as propostas do recen-
temente falecido pensador André Gorz. 

Esta diversidade de temas e abordagens reflete o reconhecimento 
que a Revista Sociedade e Cultura tem alcançado. A quantidade e qua-
lidade dos artigos que a revista tem recebido é outro indício de que  seu 
compromisso com a reflexão crítica e criativa segue caminhos cada vez 
mais seguros, proporcionando oportunidades de instituir, continuar e 
aprofundar debates caros às ciências sociais.

Finalmente, aproveitamos para anunciar o dossiê do segundo nú-
mero deste volume que terá a temática "Música, sociabilidade e memó-
ria" e esperamos que  os leitores tenham tanto prazer com as páginas 
que se seguem, como tivemos ao organizá-las
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