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Editorial 

A REVISTA Sociedade e Cultura apresenta com prazer seu mais novo 
número. Esta edição conta com o dossiê temático “Qualidade da de-

mocracia na América Latina”, organizado pelos professores Carlos Moreira 
(Universidad Autónoma de Baja California e Universidad Nacional de 
Lanús) e João Carlos Amoroso Botelho (Universidade Federal de Goiás) 
o qual re�ete teórica e metodologicamente sobre os progressos e as di�-
culdades da democracia nos países latino-americanos. Composto por nove 
artigos, o dossiê pretende contribuir para o avanço no entendimento das 
variáveis concretas que facilitam ou limitam a prática democrática na Amé-
rica Latina. Deve-se salientar que o processo de construção do dossiê, que 
leva em média seis meses, antecedeu vários dos desdobramentos políticos 
que sacudiram as democracias no Brasil e países vizinhos  - o referendo 
na Bolívia que negou a possibilidade de reeleição de Evo Morales, o tom 
autoritário do recém eleito presidente Maurício Macri na Argentina (com 
decretos vistos como anticonstitucionais e prisão de opositores, além da 
adoção de políticas-econômicas que tendem à exclusão de parte conside-
rável da população), adoção de políticas antipopulares pelo governo Dilma 
Rousse� (como o forte ajuste �scal e a diminuição de direitos trabalhistas) 
e o golpe branco em curso da direita contra a presidente. Dessa forma, o 
dossiê trata de um momento da política e da teoria que merece re�exão, 
não só no que se refere aos objetivos reais da adoção de certas políticas 
econômicas, mas principalmente no que tange à competitividade política e 
a alternância no poder, enaltecidas, muitas vezes, como valores em si e que 
tendem a encobrir previsíveis resultados antidemocráticos que resultem em 
signi�cativas perdas de direitos e de cidadania para grupos expressivos de 
latino-americanos.

Compõem também o número três artigos livres. O texto de Genilda 
D’arc Bernardes et alii apresenta indícios da história da industrialização no 
Brasil, com enfoque nas experiências industriais e no cotidiano da vila de 
operários em Anápolis nas décadas de 1950 a 1970. O artigo de Arnaldo José 
Zangelmi, Fabrício Roberto Costa Oliveira e Izabella Fátima Oliveira de 
Sales analisa o processo de luta pela terra no Brasil, focando a constituição 
de relações de interdependência entre trabalhadores rurais, militantes de 
movimentos/organizações sociais e Estado, na segunda metade do século 
XX. Já o artigo de Emerson Ike Coan discute a produção cultural de Milton 
Nascimento nos álbuns “Minas” (1975) e “Geraes” (1976) e sua dimensão 
política durante a ditadura militar.

Esta edição também conta com uma tradução do texto de Leonardo 
Morlino, Qualidades da democracia: como analisá-las, publicado originalmente 
em 2009.

Fecha o volume a resenha do livro de Howard S. Becker, Truques da 
Escrita: para começar e terminar teses, livros e artigos, elaborada por Eliézer Car-
doso Oliveira e Maria de Fátima Oliveira.

A comissão editorial, ao desejar uma boa leitura do presente dossiê, 
enseja que todas as ações de rua, manifestações de intelectuais, ativistas, 
trabalhadores/as de todos os cantos deste País, unidos nas expressões “Fora, 
Temer!”, “Não ao golpe”, “Golpistas, não passarão!” “Esse ministério não 
nos representa” (esta última, em alusão ao ministério do governo Temer, 
100% composto por homens brancos) entre tantas mais, se traduzam, em 
breve, em melhores cenários para a democracia.
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