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PRODUÇÃO EDITORIAL

Projeto gráfico, capa e diagramação

a+a design e produção

Glória Afflalo 

Preparação e revisão de textos

Maria Helena Torres

Neste primeiro número do oitavo volume de Sociologia & Antropologia, trazemos 

aos leitores, primeiramente, um conjunto instigante de textos sobre Florestan 

Fernandes (1920-1995), um autor clássico das ciências sociais brasileiras. O 

motivo principal da proposta é indagar sobre a atualidade e o alcance teórico 

de suas formulações, para além do papel histórico que Fernandes desempenhou 

na formação das nossas ciências sociais. A questão é discutida com maestria 

por Elide Rugai Bastos, Gabriel Cohn e Mariza Peirano na rica entrevista que 

abre esta edição. 

Em “The contemporary relevance of Florestan Fernandes”, Maria Armin-

da do Nascimento Arruda, também destacada especialista no autor abordado, 

desenvolve justamente a questão proposta como modo de repensar a obra de 

Fernandes em seu conjunto, ressaltando as dimensões culturais de sua produ-

ção sociológica para a compreensão do Brasil contemporâneo. 

Em “A circulação internacional de Florestan Fernandes”, Alejandro Blan-

co e Antonio Brasil Jr. abordam essa dimensão praticamente inexplorada na 

fortuna crítica do autor, examinando tanto dados empíricos da circulação de 

sua produção intelectual fora do Brasil quanto os possíveis efeitos dessa circu-

lação em sua teorização sociológica. 

As relações de Florestan Fernandes e de outros pesquisadores das rela-

ções raciais com os movimentos sociais negros de sua época são tema do arti-

go de Mário Augusto Medeiros da Silva, “Órbitas sincrônicas: sociólogos e inte-

lectuais negros em São Paulo, anos 1950-1970”, em que desenvolve a hipótese 

de que a luta antirracista promoveu uma aproximação entres esses grupos, 

situação que se modificaria, porém, com o golpe de Estado civil-militar de 1964. 

Last but not least, fechando esse subconjunto de textos, o leitor encon-

trará, adiante, na seção “Registro de Pesquisa”, a reprodução de uma das pri-

meiras resenhas sobre A revolução burguesa no Brasil escrita a convite do próprio 

Florestan Fernandes por Silviano Santiago em 1977. Praticamente esquecida, 

mesmo em meio a especialistas, a resenha apreende a obra capital do sociólo-

go por prisma ainda hoje original e provocador, acentuando sua recusa teórica 

de uma postura eurocêntrica − tema, aliás, central na obra tão importante do 

crítico e ficcionista Silviano Santiago, que nos brinda, ainda, com sua bela re-

leitura da resenha escrita há 40 anos. 

Outros seis artigos inéditos estão reunidos nesta edição de Sociologia & 

Antropologia: “Copernicus in the Amazon: ontological turnings from the pers-

pective of Amerindian ethnologies”, de Els Lagrou, mapeia e discute as contri-

buições teóricas da chamada virada ontológica ao debate antropológico con-

temporâneo, especialmente, o conceito, nele central, de perspectivismo. Argu-

mentando sobre a importância do estudo da estética ameríndia nesse contex-
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apresentação | andré botelho, antonio brasil jr., elina pessanha e maria laura cavalcanti 

to, a autora apresenta o caso do huni meka, o canto da ayahuasca, que revela a 

estética huni kuin (kaxinawa).

Em “Forms of systemization of the sociology of race relations in Brazil”, 

Veronica Toste Daflon interpela o que considera ser a história canônica no 

campo de estudos das relações raciais no Brasil, analisando como determinadas 

reorientações teóricas e metodológicas gerais se conectam a diferentes inter-

rogações sobre o fenômeno do racismo no país. 

O trânsito entre ativismos e o múltiplo pertencimento político é abor-

dado por Íris Nery do Carmo a fim de entender a chamada “hifenização” dos 

feminismos contemporâneos. Para tanto, em “O perigo das dobras: iconografias 

e corporalidades no feminismo contemporâneo”, volta sua análise para a pro-

dução iconográfica de fanzines, cartazes e documentos de campo. 

“Collectives of care in the relations surrounding people with ‘head trou-

ble’: family, community and gender in a working-class neighbourhood of sou-

thern Brazil”, de Claudia Fonseca e Helena Fietz, discute o tema das práticas 

de cuidado a partir da descrição etnográfica da experiência de três mulheres 

responsáveis pelos cuidados de seus parentes acometidos daquilo que enten-

dem como “problemas de cabeça”. As autoras procuram, assim, discutir as es-

pecificidades de gênero, geração, classe e etnia que permeiam suas práticas, ao 

mesmo tempo em que trazem uma reflexão metodológica sobre a etnografia 

do cuidado. 

A etnografia é também o recurso mobilizado por Ricardo Teperman na 

arguta análise que faz do concerto de inauguração da Sala São Paulo, em 1999, 

como marco da reestruturação da orquestra sinfônica daquele estado. Em “Dis-

sonância em concerto: a inauguração da Sala São Paulo”, o autor discute de que 

maneira vozes dissonantes se fizeram ouvir, revelando as contradições do pro-

jeto da Osesp, em meio a uma proposta de “orgulho paulista”, em que os con-

flitos e contradições da experiência social pareciam poder ser borrados pela 

dimensão supostamente universal e atemporal da música clássica. 

Por fim, em “A utopia antropofágica: rastos e horizontes”, Christian Bru-

no Alves Salles analisa o conteúdo programático do movimento antropofágico 

de Oswald de Andrade, argumentando que ele encerra uma proposta de eman-

cipação do homem, frequentemente externada por meio de imagens utópicas 

reatualizadas em representações da experiência de vida do indígena brasileiro. 

Fecham este número, as resenhas de Christiane Jalles de Paula sobre 

Médicos intérpretes do Brasil, de Gilberto Hochman e Nísia Trindade Lima (orgs.); 

e de Carmen Felgueiras sobre A viagem como vocação: itinerários, parcerias e formas 

de conhecimento, de Fernanda Arêas Peixoto.
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