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Editorial
Desigualdades
Equipe Editorial CROLAR
♦ “Desigualdades” é o tema do
primeiro volume de CROLAR a nova revista
de re-senhas científicas sobre América Latina.
Há muitas razões para esta escolha: es-te
continente não é apenas a região mais
desigual do globo em termos de ren-da, mas
está simultaneamente incorporado de forma
profunda na divisão global entre norte e sul.
Essas desigualdades são, por um lado,
interpretadas até hoje como legado de um
passado colonial e por outro, encontram-se
contestadas por poderosas revoluções,
movimentos sociais e até mesmo por suas
próprias redu-ções desde a década passada.
Contudo, a principal razão de nossa
escolha não é simplesmente a vasta e convincente relevância empírica, mas a
importância da América Latina para a teo-ria:
atualmente este é o espaço de uma
reconceitualização fundamental da no-ção de
desigualdades assim como um campo
promissor de estudos empíricos. O contínuo
engajamento da Comissão Econômica para
América Latina (CEPAL) du-rante a última
década influenciou e promoveu este novo
interesse de pesquisa em desigualdades na
América Latina. Projetos de pesquisa como o
Proyecto De-sigualdades do Chile, o
desiguALdades.net - Rede de Pesquisa em
desigualdades interdependentes em Berlim
assim como o XXVIII congresso internacional
da As-sociação de Estudos latino-americanos
(LASA) “Rethinking Inequalities” em 2009 são

também exemplos bastante vivos do elevado
interesse no conceito de desi-gualdades.
As publicações apresentadas neste
primeiro volume ilustram esta nova diversidade em pesquisas sobre desigualdades e
América Latina. CROLAR oferece rese-nhas
de reflexões teóricas e estudos empíricos
sobre desigualdades em e sobre América
Latina. Nos livros resenhados por nossos
autores, o continente é repre-sentado numa
perspectiva comparativa, analizados desde
uma aproximação glo-bal ou tomado como
um impulso para repensar mesmo a noção da
América Lati-na com conceitos tais como
pobreza, diretos e democracia. Apresentamos
neste volume também resenhas sobre
estudos empíricos com tópicos diversos como
gênero, ecopolítica, educação, ecologia,
economia e ação coletiva. Resenhas sobre
intervenções políticas e debates atuais
possibilitam novas perspectivas para o tema e
para o entendimento de sua atual
reteorização. Para provover transferências
entre regiões e línguas, CROLAR é uma
revista multilingue - sub-missões são aceitas
em Espanhol, Português, Inglês e Alemão. ♦

