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PRODUÇÃO EDITORIAL

Projeto gráfico, capa e diagramação

a+a design e produção

Glória Afflalo e Tatiana Rawa 

Preparação e revisão de textos

Maria Helena Torres

Ao abranger os diversos campos temáticos e as múltiplas perspectivas teóricas 

que configuram as duas disciplinas que a definem, Sociologia & Antropologia, em 

seu sétimo ano de existência, tem-se firmado no contexto dos debates contem-

porâneos das ciências sociais. É com muita satisfação que já podemos encontrar 

sua coleção disponível na íntegra também na base Scielo. 

Este número se abre com o artigo “Os dois conceitos de patrimonialismo 

em Max Weber: do modelo doméstico ao organizacional”, de Carlos Eduardo Sell. 

Ao discutir a sociologia da dominação nas diferentes fases de redação de Econo-

mia e sociedade, o autor elabora, em afinidade com os modelos de Weber, duas 

concepções típico-ideais de patrimonialismo presentes no debate brasileiro: a 

sociopatriarcal e a institucional-liberal. Segue-se o artigo de Frédéric Vandenber-

ghe, “A relação como operador mágico. Superando a divisão entre sociologia 

processual e relacional”, que busca a sistematização e a unificação das contribui-

ções teóricas clássicas do estruturalismo, processualismo, interacionismo e 

simbolismo em uma teoria geral do campo da sociologia relacional. “A ciência 

política no Brasil: uma análise a partir dos artigos acadêmicos (1966-2015)”, de 

Jairo Nicolau e Lilian Oliveira, analisa em detalhes a crescente produção da ciên-

cia política produzida no Brasil publicada em seis periódicos nacionais ao longo 

de cinco décadas, destacando sua natureza qualitativa apesar do crescente uso 

de metodologias quantitativas avançadas. 

Véronique Boyer nos traz “As reconfigurações etnoterritoriais dos confli-

tos sociais: da diferenciação cultural à fragmentação política (Amazônia brasilei-

ra)”. Trata-se de denso estudo de caso do desacordo entre populações vizinhas na 

Amazônia central, abarcadas pela inscrição constitucional dos direitos territo-

riais de povos indígenas e quilombolas. O exame da dinâmica relacional instituí-

da pelo alinhamento em territórios étnicos associa-se ao enfoque sócio-histórico 

da atual regulamentação, entendida como uma última atualização de reordena-

mentos socioterritoriais já adotados pelas populações em sua interação com di-

versas instâncias locais e supralocais. Elísio Estanque, por sua vez, em “A práxis 

do trote: breve etnografia histórica dos rituais estudantis de Coimbra”, examina 

as tradições acadêmicas seculares da Universidade de Coimbra, marcadas pela 

relação conflituosa entre a elite estudantil e a comunidade local; conecta tais 

práticas com seus contextos históricos e culturais portugueses; e analisa as con-
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sequências funestas de práticas recentes que ainda perduram naquela universi-

dade. Maria João Oliveira, com “Inscrições no espaço social: os imigrantes brasi-

leiros no Grande Porto”, almeja compreender as interações desses imigrantes em 

seu destino por meio da análise das dimensões social, política e cultural do pro-

cesso vivenciado. 

Com “Cidades, palcos e públicos: Rio de Janeiro e São Paulo em dois atos”, 

Heloisa Pontes e Rafael do Nascimento Cesar analisam a cena teatral carioca e 

paulista na transição entre os séculos XIX e XX e nos anos 1940 e 1950, respectiva-

mente. Trata-se de acompanhar os meandros da expansão desse fazer artístico 

nesses ambientes urbanos, desvelando também as transformações operadas nas 

relações de gênero no teatro, a partir das carreiras de Chiquinha Gonzaga (1847-

1935) e Cacilda Becker (1921-1969). “Cooperativas e internacionalização da econo-

mia: um novo desafio”, de Marcia de Paula Leite e Raquel Duaibs, discute as re-

centes tendências do cooperativismo, no qual se evidencia, como ilustrado pela 

experiência italiana, o afastamento das cooperativas de seus objetivos iniciais. 

Os dois artigos que se seguem – “Um amigo do mundo”, de José Reginaldo 

Santos Gonçalves, e “Sobre os princípios: Ricardo Benzaquen e o pensamento 

social”, de Elide Rugai Bastos – homenageiam com distintos enfoques a obra de 

Ricardo Benzaquen de Araújo, nosso querido colega falecido em fevereiro último, 

que foi a um só tempo historiador, sociólogo e antropólogo. Gonçalves traça va-

lioso perfil intelectual e biográfico de Ricardo (1952-2017). Bastos, por sua vez, 

indica sua contribuição original ao pensamento social por meio do estudo de seus 

métodos de análise, ao examinar em especial seus escritos sobre o integralismo 

produzidos entre os anos 1970 e 1980 e o livro Guerra e paz: Casa-grande & senzala 

e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30, publicado em 1994. A propósito, a resenha da 

edição em espanhol recentemente publicada de Guerra y paz: Casa grande y senza-

la y la obra de Gilberto Freyre en los anõs 1930, elaborada por Fernanda Peixoto, en-

cerra este número. 

Antes disso, a seção Registros de Pesquisa incorpora-se à homenagem, 

com “Subjetividade, religião e política em Joaquim Nabuco” − o primeiro projeto 

sobre Nabuco, de Ricardo Benzaquen de Araújo, datado de 2005 e inédito − prece-

dido por densa apresentação de Carmen Felgueiras. No projeto, Ricardo busca 

enfocar, a seu modo sempre criativo e estimulante, os temas da subjetividade e 

da automodelagem iluminados pelos contexto e trajetória de Nabuco em diálogo 

com a abordagem dos modernistas. 

Ao trazer a público esse projeto, que se encontrava ainda em pleno desen-

volvimento por ocasião de sua morte, bem como a resenha da recente tradução 

para o espanhol de um livro que renovou os parâmetros das discussões acerca do 

pensamento social brasileiro, Sociologia & Antropologia busca fazer jus à generosi-

dade e percuciência intelectuais de Ricardo Benzaquen de Araújo, mantendo vi-

vas e ativas as tantas ideias que ele tanto se comprazia em compartilhar conosco 

e semear entre nós.
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