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Decifrar o país é tarefa, desde a constituição da possibilidade de sermos um Brasil, 

de fato, muito complexa. À geração de 1930, aos intérpretes do país, à literatura e à arte 

deve-se a afirmação do grande catalisador e do estímulo para a gestação dessas leituras 

sobre nós e de nossas formações sociais. Tentar interpretar essa vasta terra envolve 

analisar práticas culturais, políticas e econômicas para compreender como é a dinâmica 

social, como são as relações interpessoais e como tudo isso se reúne no planos micro e 

macro. 

 Este espaço, nesta edição, será destinado à compilação de artigos ou ensaios que 

articulem sobre questões polêmicas e debatidas no âmbito do pensamento social brasileiro 

e dos estudos acerca da formação política-cultural do país, inclusive destacando seu caráter 

irrestrito em relação às áreas do conhecimento, transitando pela literatura, arte, estética, 

sociologia e política. Com uma singularidade no modo de operar e conduzir seus objetos, 

nos últimos quarenta anos, as pesquisas que versam e tentam dar conta dos legados 

intelectuais e de nossas tradições política, cultural e social, denominadas, nesta trajetória, 

como pensamento social, favorecem as conjunturas que as consolidam no domínio das 

ciências sociais.  

No entanto, tais disposições não declaram seus limites em relação a outros âmbitos 

de pesquisa e às outras áreas do conhecimento, o que, nesse sentido, denota a amplitude 

da noção de pensamento social, caracterizado, sobretudo, por seu aspecto interdisciplinar. 

Pretende-se salientar, com isso, as discussões teóricas entre autores que construíram e que 

sustentam muitas das vertentes da sociologia brasileira, assim como a atualidade de suas 

discussões diante do momento histórico que temos atravessado. 

Nos trabalhos recentes, avizinhando traços do passado às questões 

contemporâneas, os desdobramentos deste pensamento apresentam-se orientados não 
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somente para os grandes eixos temáticos da formação brasileira e de seus processos de 

modernização, construção de um Estado-nação e de identidade nacional, mas direcionam-

se também para especificidades distintas de produtores e de produção cultural, intelectual e 

artística, o que ressalta, mais uma vez, o alargamento da concepção deste complexo de 

valores e linguagens possíveis. 

Nesta Seção Debates apresentamos três artigos: Moda e sociedade no século XIX: a 

análise percursora de Gilda de Mello e Souza, de Alessandra El Far, Algumas histórias, 

vários impasses: a terra no pensamento brasileiro, de Mariana Miggiolaro Chaguri e A pena 

conservadora de Fernando Pessoa: breve incursão nos caminhos autoritários que levam 

Portugal ao seu Destino, de Ana Lúcia Teixeira. As três autoras percorrem os séculos XIX e 

XX e nos revelam diversos elementos que enaltecem a estratificação social, dominação e 

conservadorismo nesta sociedade.  

O primeiro artigo, de Alessandra El Far, debruça-se sobre a análise realizada nos 

anos 1950 por Gilda de Mello e Souza, acerca a moda no século XIX. A autora traz 

elementos que comprovam o pouco destaque dado ao tema à época da defesa da tese de 

doutorado de Gilda, trabalho que foi convertido em livro quase quarenta anos depois. O 

espírito das roupas: a moda no século dezenove, da Companhia das Letras, tornou-se uma 

obra de referência por se debruçar sobre as dinâmicas sociais que envolviam as 

vestimentas no século XIX.  

O texto destaca a escrita ensaística de Gilda, menos preocupada com os rigores 

durkheimianos e se aproximando mais de autores como Georg Simmel, que permitiu um 

olhar para os elementos estéticos, sociais e culturais do uso de determinadas vestimentas e 

que trouxe, desse modo, um novo olhar sobre a corte imperial brasileira. A emergência da 

democracia no século XIX recuou distinções que se faziam presentes com a dificuldade de 

mobilidade social. Para verem e serem vistos, os sujeitos sociais adentraram, portanto, no 

mundo da moda. 

 A análise realizada no artigo de Mariana Chaguri é transversal, percorrendo ao longo 

da história brasileira a dinâmica da concentração e circulação de terras no âmbito dos 

debates e interpretações do pensamento social brasileiro. Importa dizer que, neste contexto, 

a autora não concebe as terras em seu aspecto geográfico mas carregado de práticas 

culturais “[...] que conformaria padrões específicos de estratificação social e de dominação 

referidos, prioritariamente, à posse da terra”(p.161). Esse acúmulo de ideias pelo 

pensamento brasileiro e suas abordagens às Ciências Sociais e à sociedade são o ponto de 

partida na qual Chaguri observa como tal dinâmica foi analisada e, sobretudo, como esses 

impasses qualificam a questão da terra e da democracia. Para este propósito, Chaguri 
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destaca ao longo de seu artigo, quatro períodos principais para se compreender esta 

dinâmica entre produção das ideias e o processo social. Dessa forma, nos conduzirá às 

reflexões que nos levam a perceber a terra como uma categoria fundamental para se pensar 

os conflitos sociais e políticos no Brasil contemporâneo. 

Em consonância com o interesse pelos processos sociais que ultrapassam fronteiras, 

sobretudo as que abordam passagens e movimentos simbólicos, o último artigo, de Ana 

Lúcia Teixeira percorre a obra vanguardista de Fernando Pessoa, literato e figura expoente 

do modernismo português, para explorar a reflexão política do autor, a qual revela a 

possibilidade de uma aguda análise da cultura a partir das minúcias de seu posicionamento, 

declaradamente conservador. Com uma trajetória acadêmica marcada pelo estudo das 

relações entre Brasil e  Portugal, em suas aproximações e divergências, Ana Lúcia Teixeira 

discute o  possível vínculo entre a construção desses dois movimentos artísticos, 

modernismo brasileiro e o português, buscando verificar quais seriam as formas viáveis de 

encadeamento entre as literaturas produzidas nestes âmbitos e quais análises culturais 

acerca destes dois lugares, ligados historicamente, é possível realizar e compreender.   

Com isso em vista, traçamos o sentido para a elaboração deste panorama de leitura 

sobre o tema, sem, tão pouco, pretender esgotar as inúmeras possibilidades de 

interpretações e perspectivas. A todos os pesquisadores e participantes na construção desta 

seção, agradecemos profundamente a contribuição com a nossa revista. Portanto, é com 

grande satisfação que apresentamos ao leitor este ciclo de debates, a partir do qual 

promoveu-se reflexões e diálogos profícuos e que complementaram, entre si, as discussões 

propostas pela equipe da Pensata. 

  

 

 

 


