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Preparação e revisão de textos

Maria Helena Torres

É com grande satisfação que este número de Sociologia & Antropologia traz ao 

público leitor, além dos artigos de amplo espectro, um conjunto de textos que 

expressa a relevância do pensamento de Louis Dumont (1911-1998) nas ciências 

sociais atuais. “The presence of Louis Dumont: an interview with Joel Robbins”, 

por Luiz Fernando Dias Duarte, explora, em rico diálogo, o desdobramento do 

conceito de valor no conceito de relacionismo proposto por Robbins como con-

trapartida ao dualismo holismo versus individualismo característico do pensa-

mento de Dumont. A discussão dessas noções conduz ao enfoque da antropo-

logia do cristianismo elaborada por Robbins com base em suas pesquisas com 

os Urapmin, na Papua-Nova Guiné. Segue-se o artigo “Louis Dumont, a compa-

ração das sociedades e o diálogo cultural”, em que Serge Tcherkézoff conduz 

firme argumentação em prol da defesa do método holístico geral proposto por 

Dumont, apresentando, ao final do percurso, situações etnográficas relativas à 

sociedade de Samoa, na Polinésia, que ilustram exemplarmente os pontos do 

argumento defendido. Naomi Haynes, em “Contemporary Africa through the 

theory of Louis Dumont”, toma como foco etnográfico o cristianismo pentecos-

tal tal como praticado no Cinturão do Cobre da Zâmbia. Com a análise do valor 

abrangente do “avanço” (moving), que abriga os subvalores do carisma e da 

prosperidade, Haynes demonstra como a relação hierárquica entre esses dois 

subvalores naquele contexto específico permite melhor compreensão do mun-

do social instaurado pela adesão ao pentecostalismo. “O valor dos valores: Lou-

is Dumont na antropologia contemporânea”, de Luiz Fernando Dias Duarte, 

encerra o conjunto com uma revisão dos principais focos de influência do pen-

samento de Louis Dumont nas ciências sociais contemporâneas, indicando a 

fecundidade de sua contribuição a diversas correntes analíticas com ênfase em 

diferentes aspectos de suas teorias e interesses etnográficos. Registramos nos-

so especial agradecimento à valiosa colaboração de Luiz Fernando Dias Duarte 

na idealização e organização desse expressivo conjunto.

“Youth and the new culture of work: considerations drawn from digital 

work”, de Jacob Carlos Lima e Aline Suelen Pires, discute a “nova cultura do 

trabalho”, caracterizada pelo discurso empresarial do trabalho flexível e pelas 

exigências relativas ao trabalhador que elegem o “jovem” como tipo ideal. Por 

meio de pesquisa realizada com profissionais da tecnologia da informação no 

estado de São Paulo, os autores indicam o obscurecimento do caráter intenso 

desse trabalho pelo ideal positivado de uma juventude criativa e inovadora. “A 

star player and the world of goods: soccer and consumption in the public ima-

ge of Leônidas da Silva”, de Everardo Rocha e William Corbo, analisa o lugar 

ocupado por Leônidas da Silva no mercado publicitário nas décadas de 1930 e 

1940, auge de sua carreira como jogador de futebol. Os autores investigam como 
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consumo e narrativa publicitária se apropriaram do futebol para expandir há-

bitos de compra e, simultaneamente, aumentar a popularidade e potencializar 

a dimensão espetacular do esporte. A construção da figura midiática de Leôni-

das revela um modelo de articulação entre esporte e consumo que segue per-

meando o imaginário contemporâneo em um processo de transformação de 

craques do “universo do futebol” em estrelas do “mundo dos bens”. 

“Arte e política: a consolidação da arte como agente na esfera pública”, 

de Sabrina Marques Parracho Sant’anna, Guilherme Marcondes e Ana Carolina 

Freire Accorsi Miranda, debruça-se sobre recentes movimentos, no Rio de Ja-

neiro e em São Paulo, que constroem uma narrativa em que performances e 

instalações vêm ganhando espaço dentro e fora das instituições como formas 

de atuação política, num crescente processo de “artificação” da esfera pública 

e politização da arte. Silvina Merenson, em “Redes, práticas e remessas políti-

cas: a Frente Ampla do Uruguai na Argentina e o voto transnacional”, explora 

a trajetória de atuação da Frente Ampla do Uruguai na Argentina desde os anos 

1980 com relação ao voto transnacional da Argentina para o Uruguai no con-

texto das eleições uruguaias. Enfoca os atores que integram a rede política 

transnacional, observando em especial os processos de incorporação política 

associados às histórias e trajetórias migratórias compartilhadas. Por sua vez, 

com “The culturalist conservatism of Gilberto Freyre: society, decline and social 

change in Sobrados e Mucambos (1936)”, Christian Edward Cyril Lynch e Pía Pa-

ganelli examinam as mudanças de avaliação ocorridas na recepção dessa obra 

entre os anos 1930 e o período posterior à Segunda Guerra Mundial. Atribuem 

também, ao final, a elaboração de um imaginário positivo de pertencimento 

nacional a autores como José de Alencar e Freyre. Edilene Leal, em “Jessé Sou-

za: uma recaída na interpretação de modernidade universal?”, discute a inter-

pretação do Brasil proposta pelo autor em perspectiva crítica. 

A seção Registro de pesquisa traz o “Ensaio de leitura: intersecções e cor-

relações no mundo do trabalho e do cuidar (Brasil/França)”, de Luiz Antonio de 

Castro Santos e Lina Faria, que examina a coletânea Gênero e trabalho no Brasil e 

na França: perspectivas interseccionais, organizada pelas sociólogas Alice Abreu, 

Helena Hirata e Maria Rosa Lombardi. Com base no cenário aberto pelos múltiplos 

olhares acerca das relações entre trabalho, cuidado, cidadania, ética, políticas do 

corpo e políticas sociais mais amplas no Brasil e na França, discutem-se os desa-

fios e obstáculos enfrentados por protagonistas, seus movimentos sociais e 

instituições no mundo da divisão sexual do trabalho e do cuidar. 

O número finaliza com as resenhas dos livros Lima Barreto: triste visioná-

rio, de Lilia Moritz Schwarcz, escrita por Wander Melo Miranda; Porous city: a 

cultural history of Rio de Janeiro, de Bruno Carvalho, e Making samba: a new history 

of race and music in Brazil, de Marc Hertzman, por Rafael Nascimento; e Signo e 

desterro: Sérgio Buarque de Holanda e a imaginação do Brasil, de Pedro Meira Mon-

teiro, por Mário Augusto Medeiros da Silva.
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