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Palestra:
Pensamento social brasileiro: construção em processo
*Elide Rugai Bastos
Universidade Estadual de Campinas

Resumo:
A pesquisa e a reflexão sobre o pensamento político-social brasileiro vêm atingindo, desde a década de
1990, amplas condições de consolidação no âmbito das ciências sociais no Brasil, embora sua retomada
venha sendo feita desde o final dos anos 1970 e início de 80. Vários balanços foram realizados sobre a
produção contemporânea em livros, artigos e teses. A própria noção de pensamento social tem se
alargado. O caráter multidisciplinar da área tem se consolidado, envolvendo especialmente a sociologia, a
antropologia e a ciência política, mas também a história, a teoria literária e outras ciências humanas. A
temática, os fundamentos teóricos e metodológicos têm se ampliado. Na prosa a ser desenvolvida com
os colegas pretendo abordar como alguns desses fundamentos bem como a temática analisada por
autores brasileiros retorna ao centro do debate sociológico internacional.
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