Editorial
A Revista Ciências Sociais Unisinos, volume 42,
número 1, está organizada na forma de Dossiê Temático intitulado “Democracia e Participação”, como anunciado na edição anterior. Esses temas têm mobilizado
pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento,
particularmente aqueles que se debruçam sobre as
relações do Estado com a sociedade civil.
Classicamente abordados através da análise das
“instituições políticas”, dos sistemas de governo
e das dinâmicas eleitorais, a análise desses temas
em nosso tempo vai buscar nas formas cotidianas
de participação local e nos processos de reforma
do Estado, novos elementos para sua compreensão.
Esse deslocamento, dentre outros aspectos, devese à alteração do desenho institucional do Estado,
consolidado após o “Consenso de Washington”, que
disseminou inúmeras experiências de participação
realizadas em espaços institucionalizados de interface do Estado com a Sociedade Civil. Alimentam
essas experiências práticas e discursos herdados
das idéias de democracia liberal, de democracia
direta e de democracia social. Este novo contexto
da participação desafia-nos à compreensão da ação
política, para além das estruturas tradicionais de
representação, na medida em que vêm à tona novas
formas de participar e de fazer-se representar, que
repovoam a esfera pública, numa multiplicidade de
ações denominadas participativas que permitem
interrogar o próprio sentido da participação.
A revista Ciências Sociais Unisinos com este
Dossiê objetiva contribuir para as discussões sobre
democracia e participação, reunindo artigos de pesquisadores que com freqüência tem buscado analisar
essas questões em diferentes contextos.
Mobilizados a partir dos grupos de trabalho
coordenados pela Profª. Maria da Gloria Gohn, nos
congressos da Sociedade Brasileira de Sociologia e da
Associação Latino-Americana de Sociologia, em 2005,
os textos aqui reunidos apresentam distintas nuances
teóricas e empíricas para temática em foco.
O primeiro conjunto de artigos é composto por
quatro ensaios. O texto de abertura, da Profª. Gohn,
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parceira de organização deste Dossiê, apresenta
um resgate histórico sobre os conselhos na gestão
pública, no contexto da democracia brasileira, problematizando os desafios existentes para a efetivação
da participação nestes organismos.
Os desafios das experiências participativas são
abordados também por Lígia Helena H. Lückmann,
que discorre sobre os sentidos da participação política, desvelando o caráter polissêmico do uso desse
conceito na análise das práticas institucionalizadas
nos conselhos e nas experiências de orçamento
participativo.
Adélia M. M. Ribeiro discute a idéia de participação, sustentada na perspectiva arendtiana de
compreensão da ação e do espaço público, trazendo à
tona a necessidade de redefinição da agenda pública
em direção às políticas de reconhecimento.
As organizações da sociedade civil mexicana,
associadas em redes, são apresentadas por Giovanna
Mazzotti Pabello, que problematiza o tipo de capital
social gerado nessas práticas e suas relações com a
satisfação de necessidades.
O segundo conjunto de textos é composto por
artigos construídos a partir da análise de experiências
de participação. Euzinéia Carlos discute o orçamento
participativo em dois municípios no Espírito Santo,
problematizando a relação entre participação e cultura, na política local e na configuração dos atores
sociais. Rommy M. Olivares e Andréa S. Tapia apresentam, a partir da análise da vivência das mudanças
ocorridas no Chile e suas relações com democracia, a
importância da subjetividade na construção da esfera
pública, referenciados no enfoque habermasiano
desse tema. O texto de Sonia M. Brandemeier e
equipe discute, a partir de dois conselhos municipais
no Rio Grande do Sul, a existência de modalidades
diferenciadas de controle social na Política de Assistência Social.
A resenha agendada para este dossiê indica a
leitura do livro Luta por reconhecimento: A gramática
moral dos conflitos sociais, de Axel Honneth, aqui
apresentado por Carlos Alfredo Gadea.
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Na sessão Opinião, como de costume, trazemos um tema emergente nas ciências sociais. Neste
número, Fredéric Vandenberghe pauta a discussão
sobre o amor, assunto que reuniu grande público no
último encontro anual da ANPOCS.
Por fim, esta edição da revista Ciências Sociais
Unisinos introduz a publicação dos resumos de
dissertações e teses defendidas no Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas, algo
que deverá ocorrer no primeiro exemplar de cada
ano vigente.
Espero que o dossiê temático “Democracia e
Participação” seja do agrado de nossos leitores
Boa leitura!
Dra. Jacqueline Oliveira Silva
Editora responsável
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