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Transformações sociais 

Nos últimos quinze anos, presenciamos um conjunto de transformações no Brasil, 

relativas especialmente às políticas de redistribuição e reconhecimento, que renovaram 

consideravelmente o cenário de debates nas ciências sociais. Diante desta nova conjuntura 

e do ritmo acelerado das mudanças que temos enfrentado, tendo em vista as influências do 

contexto político-econômico mundial, é mais do que oportuno indagar se os espaços e 

formatos atuais das publicações nacionais têm atendido às necessidades de debate e 

reflexão neste momento de particular efervescência política. 

A década de 1990 inaugura um período de intenso investimento na criação de 

institutos de pesquisa e organizações não governamentais (ONGs)3 articulados e dedicados 

ao debate e proposição de políticas públicas que começam a dar visibilidade às chamadas 

“minorias sociais” e às especificidades de suas demandas, onde ganham destaque as áreas 

da educação, saúde e trabalho, amparadas pelo envolvimento e mediação de instâncias 

internacionais4, expandindo as estratégias de mobilização social dxs sujeitxs na arena 

pública através de demandas sociais e identitárias. 

Já os anos 2000 vão sinalizar a dinamização dos aparelhos de Estado com o 

desenvolvimento de setores e secretarias específicas para a construção de políticas 

públicas voltadas agora não apenas às políticas de reconhecimento, mas às políticas 

afirmativas de caráter redistributivo (LIMA, 2010). Entre tais iniciativas, destacamos a 

criação do Programa Nacional de Ações Afirmativas e do Programa Diversidade na 

Universidade, ambos criados em 2002, que tiveram como meta a ampliação do acesso ao 

                                                           
1 Doutoranda em Antropologia Social (Universidade de São Paulo – USP/PPGAS). 
2 Doutorando em Antropologia Social (École des Hautes Études en Sciences Sociales – EHESS/Paris). 
3 Entre estes institutos podemos citar, por exemplo, o Instituto da Mulher Negra Brasileira (Geledés); o Centro de 
Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 
(IPEA), entre outros. 
4 A III Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 
Correlata, realizada em Durban, em 2001, é considerada um marco na ampliação das demandas dos direitos 
humanos, ao articular as categorias “raça”, “gênero” e “homossexualidade” no debate público, promovendo a 
mediação entre as reivindicações dos movimentos sociais e as diretrizes governamentais dos Estados nacionais.  
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ensino superior no país e que, a despeito de todas as suas incongruências, têm trazido ao 

cenário político e intelectual uma diversidade de atorxs sociais, revelando a configuração de 

novas pautas que, amparadas na produção de novas sensibilidades, têm reconstituído 

formas associativas e mobilizações na cena pública (MOUTINHO, 2014).  

O que parece estar em curso é uma redefinição não apenas do perfil das ciências 

sociais brasileiras, que passam a ser constituídas cada vez mais por sujeitxs pertencentes a 

grupos até então pouco presentes na universidade, sobretudo nos níveis mais altos de 

formação, mas também de um desejo de renovação de perspectivas teóricas e abordagens 

epistemológicas. 

Neste amplo cenário, as discussões a respeito das diferentes formas de desigualdade 

social ganham em complexidade, uma vez que exigem das ciências sociais um debate 

público que considere as diferentes articulações entre os movimentos sociais, as instâncias 

governamentais e as pautas internacionais em campos diversos, como educação, políticas 

científicas, projetos urbanísticos e muito outros. E, com a expansão do ensino universitário, 

logo, cada vez mais atorxs sociais engajadxs politicamente na luta pelos direitos das 

minorias têm ocupado a cena acadêmica de forma crítica, em diálogo com diferentes 

instituições e associações. 

 

Transformações digitais 

Se nos colocamos a meta de refletir rapidamente sobre como a nova geração de 

intelectuais (acadêmicxs ou não) têm produzido discursos críticos e contestatórios contra 

representações estabelecidas, podemos fazer referência ao uso crescente de uma 

diversidade de linguagens nas quais a articulação entre espaços digitais e artes visuais é 

cada vez mais frequente. 

É verdade que a relação entre essas transformações sociais e a emergência de 

espaços digitais de comunicação e sociabilidade ainda é fruto de grande controvérsia: se 

para alguns intelectuais as plataformas digitais significam diversificação das forças políticas 

e acadêmicas através de ações de resistência e mobilização (CANCLINI, 2012), para outrxs 

essas ICTs (Information and Communication Technologies) precisam ser objeto de reflexão 

cautelosa sobre o risco de fragmentação e desmobilização da vida política (THIBAUT e 

MABI, 2015; DIMINESCU e WIEVIORKA, 2015).  

Antropólogxs e sociólogxs têm se interessado cada vez mais pelos usos e contra-usos 

do universo digital, realizados por atorxs diverxs, no sentido de produzir práticas de 
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resistência e de produção de novos imaginários. Desse modo, um crescente campo de 

pesquisa tem se dedicado a uma reflexão crítica sobre o fenômeno digital, tomando em 

conta sua dimensão política e as relações de poder estruturantes das redes nas quais os 

discursos e instituições do digital se produzem.   

Mesmo em meio a essas incertezas sobre os efeitos dos recursos digitais sobre 

nossas vidas, parece-nos crucial para o campo editorial em ciências sociais a apropriação 

dessas novas tecnologias de comunicação como uma via possível de melhor leitura e 

interpretação ativa sobre o mundo no qual nos inscrevemos; nós pesquisadorxs, mas 

também xs sujeitxs sobre os quais produzimos grandes massas de interpretação teórica.  

Neste contexto, o papel das ciências sociais contemporâneas é o de uma apropriação 

crítica dessas ferramentas, que se aproxime daqueles contra-usos já realizados por muitos 

grupos e sujeitxs. Dito de outro modo, cabe às publicações em ciências sociais na segunda 

década do século XXI a reflexão ativa – inevitavelmente laboratorial, portanto – sobre o 

papel das humanidades digitais5 como dispositivos de produção técnica e simbólica de 

sentido, representações, imaginários e verdades. 

Urge, portanto, uma abertura radical e crítica a novos formatos e mídias na 

transmissão de nossas reflexões atuais sobre grupos e processos extremamente 

conectados, fluidos e cada vez mais desmaterializados.  

Se esses desafios podem parecer algo excessivamente distante ou abstrato, podemos 

nos referir sem maiores rodeios a um campo de grande importância para nossa disciplina, e 

diretamente envolvido com esses debates, como é a antropologia visual. Qual o lugar dado 

em nossas publicações ao número crescente da produção audiovisual em ciências sociais, 

tendo em vista especialmente o extenso debate da antropologia visual sobre essa 

linguagem na reflexão teórica de nosso campo? É o texto escrito a única possibilidade de 

transmissão de conhecimento, de mobilização crítica e de formação de uma sensibilidade 

etnográfica? São as revistas, mesmo as eletrônicas, capazes hoje de incorporar vídeos e 

sons ao seu projeto gráfico? E quanto aos portais eletrônicos, como Scielo e SEER, têm 

eles em vista essas transformações digitais no campo editorial, muito além dos recentes 

assaltes dos publishers internacionais pagos, como Sage, JStor e Elsevier? Mas além da 

questão audiovisual, qual o espaço para um modelo mais interativo de publicações 

                                                           
5 Este referido campo tem se consolidado sob o termo humanidades digitais (digital humanities no contexto 
anglófono, ou humanités numériques na academia francófona). Para um debate atual sobre os desafios 
metodológicos (sobretudo com os big datas), de catalogação e editoriais enfrentados pelas ciências sociais 
diante do enorme crescimento do campo digital, consultar o dossiê organizado por Michel Wieviorka e Dana 
Diminescu na revista Socio. A revista está em acesso livre no seguinte endereço: https://socio.revues.org/791.  
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acadêmicas, que incorpore novas possibilidades de debate entre autorx e leitorx? 

 

Transformações no sistema acadêmico global  

Outra transformação que têm ganhado terreno progressivamente desde os anos 1980, 

mas que parece ganhar contornos institucionais mais importantes nos últimos quinze anos, é 

a reivindicação de construção de um cenário acadêmico global mais diversificado, menos 

polarizado entre poucos centros mundiais de produção e exportação de teorias em ciências 

sociais. Isso porque se a notoriedade da crítica a quadros eurocêntricos de reflexão datam 

pelo menos dos anos 1980, com correntes como os subaltern studies e a crítica pós-

colonial6, é a partir do início dos anos 2000 que a circulação de teorias não hegemônicas 

passa a estar atrelada à criação de espaços institucionais globais, com a diversificação 

interna de antigas associações mundiais, como a International Union of Anthropological and 

Ethnological Sciences e a International Sociological Association7, a criação de novas 

associações já plurais em sua constituição mesma, como o World Council of Anthropological 

Associations, ou ainda a criação de fóruns no interior de associações nacionais de grande 

tradição hegemônica, como a seção de World Anthropologies da American Anthropological 

Association.  

É preciso enfatizar que neste longo período de trinta anos, diversas correntes e 

concepções de trabalho antropológico emergiram, muitas delas adotando uma postura 

crítica àquelas dos anos 1980, e que é neste contexto que a própria antropologia brasileira e 

seus pesquisadorxs têm ganhado cada vez maior projeção mundial. E é neste cenário 

ainda, para evocar questões ligadas às políticas científicas nacionais, que nossa geração de 

jovens pesquisadorxs tem se formado e circulado internacionalmente.  

Interessa-nos pensar sobre como também essas transformações na constituição do 

campo devem ser apropriadas pelas nossas publicações em ciências sociais. Quais 

diálogos devem ser tecidos em nossos números, entre as ciências sociais de quais países e 

centros de pesquisa? Qual a importância de uma diversidade linguística em nossas 

revistas? Acreditamos que a abertura de nossas publicações a uma face verdadeiramente 

cosmopolita (para além de uma noção atlântico-norte-cêntrica de cosmopolitismo) depende 

                                                           
6 Sublinhamos que nos referimos aqui ao fato de que essas correntes ganharam notoriedade internacional neste 
período (e tiveram alguma influência no plano da organização institucional acadêmica), e não que o nascimento 
desta crítica data deste período, ou através destas correntes. Movimentos mais antigos são facilmente 
identificáveis, como as conhecidas obras de Franz Fanon, ou os menos conhecidos trabalhos dos sociólogos 
indianos da Escola de Lucknow, tais quais D.P. Mukherjee, D.N. Majumdar and A.K. Saran. 
7 Ver o volume 4, número 4 de Global Dialogue, newsletter publicada pela ISA. Disponível neste link: http://isa-
global-dialogue.net/volume-4-issue-4/. 

 26



REVISTA pensata | V.4 N.2  OUTUBRO DE 2015 

 

 

de um trabalho ativo de ampliação de nossas redes de debate e de cooperação. Isso 

significa dizer que é papel de nossas revistas não apenas trazer ao cenário brasileiro a 

diversidade de debates teóricos existentes no plano global, mas também integrar nossas 

ciências sociais aos debates sobre esses processos de contestação às epistemologias 

estabelecidas.  

Assim, estes três eixos de transformações mencionadas aqui (político-sociais, 

tecnológicas e epistemológicas) implicam, portanto, uma reconfiguração dos modelos 

existentes no campo editorial das ciências sociais que tenha em vista a construção de 

periódicos mais voltados ao efetivo debate de ideias, à incorporação de novas mídias e à 

abertura de terrenos propícios à divulgação da diversidade epistemológica internacional 

contemporânea. 

 

Outras experiências 

É evidente que a renovação de nosso campo editorial pode se inspirar em 

experiências existentes, e nem tão recentes, que fogem aos padrões tradicionais citados. 

Um caso instigante e que, entre algumas das dimensões citadas, articula notadamente o 

debate público referente a questões sociais pungentes e projetos de renovação 

epistemológica em relação a modelos teóricos hegemônicos, é o das revistas indianas em 

ciências sociais. 

É fato notório que o campo intelectual indiano tem sido atravessado por grandes 

debates públicos em torno de teorias, metodologias, grandes correntes ou transformações 

sociais que afetaram também a academia. Uma análise de revistas como Contributions to 

Indian Sociology8, nascida do debate entre indianistas europexs e pesquisadorxs indianxs, 

ou de Sociological Bulletin9, palco de polêmicas que duraram mais de uma década, mostra-

nos como a vitalidade de um campo acadêmico depende invariavelmente da vitalidade de 

suas publicações. O debate público de teorias e pesquisas acompanhado do confronto de 

ideias constitui-se aqui na força motriz destes periódicos, algo que nos parece faltar ao 

campo das ciências sociais no Brasil, muito mais pautada na apresentação de resultados de 

pesquisas que apenas raramente evocam debates públicos escritos capazes de mobilizar o 

campo como um todo.  

Nesse sentido, há outros dois tradicionais periódicos indianos, aos quais podemos 

                                                           
8 Para acessar a revista: http://cis.sagepub.com/. 
9 Para acessar a revista: http://www.jstor.org/journal/socibull. 
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fazer referência, e que se demarcam naquele cenário nacional por seu pioneirismo e sua 

importância na construção de debates. Seminar10, que é um periódico mensal destinado ao 

debate público de grandes questões teóricas e políticas do cenário nacional indiano, e que 

se apresenta como um seminário virtual, no qual pesquisadorxs e agentes convidadxs 

respondem a uma proposição de debate, um “problema”. Tem-se aqui algo que foge ao 

modelo dominante (francês) no Brasil dos dossiês, que funciona através de artigos isolados 

que se aproximam tematicamente, mas que não têm em vista o diálogo público entre 

autorxs. Finalmente, podemos citar a revista Economic and Political Weekly11 que, como 

periódico semanal, publica textos curtos, de menos de dez páginas, mas mais opinativos. A 

força e o prestígio desta publicação reside, mais do que nos outros casos, no fato desta ser 

o cenário de alguns dos grandes debates das ciências sociais indianas ao longo das últimas 

décadas12. 

Em suma, alguns dos grandes debates das ciências sociais indianas no século XX, e 

ainda hoje evidentemente, estão inscritos sobre as páginas desses periódicos, que 

funcionam não apenas como espaço de divulgação de pesquisas, mas como fóruns de 

embates teóricos e, portanto, de registro da história das ciências sociais daquele país.  

A nosso ver, as ciências sociais brasileiras carecem de espaços semelhantes, e esta 

ausência não deixa de ser um fato intrigante ainda a ser compreendido. 

Ainda, poderíamos citar a criação recente da newsletter da International Sociological 

Association, Global Dialogue, que publica desde 2010, num ritmo de quatro a cinco números 

por ano, pequenos textos de intelectuais de todas as partes do globo. O conjunto das 

contribuições deixa claro o cuidado com a diversidade das discussões e instituições, a partir 

de contribuições concernentes a questões da atualidade, da configuração do campo 

acadêmico internacional, ou ainda da discussão de pesquisas realizadas. Tratando-se, 

sobretudo, de um meio de circulação de debates e de pluralização das ciências sociais, 

sendo importante sublinhar o fato que cada um de seus números é publicado em pelo 

menos uma dúzia de línguas.  

Este aspecto é representativo dos processos de transformação ao mesmo tempo 

epistemológica e institucional sobre o qual atentamos, e sobre o qual precisamos refletir no 

Brasil, especialmente em um momento de concretização de um grande projeto estatal de 

internacionalização da ciência brasileira. Assim, cabe-nos perguntar, a partir dos exemplos 

                                                           
10 Para acessar a revista: http://www.india-seminar.com/. 
11 Para acessar a revista: http://www.epw.in/. 
12 As quatro revistas mencionadas aqui são publicadas há pelo menos 50 anos. 
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apontados, “como adquirir visibilidade internacional sem nos adequarmos a modelos 

impostos e estéreis, como o monolinguismo anglófono, as investidas dos multimilionários 

publishers de acesso pago ou a padronização excessiva de modelos editoriais?”.  

 

Novos Debates 

Pensando nesse processo, a partir dos exemplos apontados, gostaríamos de abordar 

nossa experiência enquanto editorxs fundadorxs, entre 2013 e 2015, da revista Novos 

Debates13. Como apresentado em seus editoriais, a publicação busca ser um espaço virtual 

para novas ideias e novos formatos, mas, sobretudo, novos debates. Em grande medida, a 

revista tentou incorporar as transformações mencionadas ao longo deste texto: as 

transformações políticas e sociais no Brasil, através da divulgação de pesquisas dedicadas 

a essas questões, mas também através das seções Opinião e Fórum; as transformações 

digitais, através da construção progressiva, ainda que inacabada, de uma plataforma digital 

mais atraente, interativa e acolhedora de formatos como vídeos e imagens; e as 

transformações no sistema internacional acadêmico, num trabalho ativo de abordagem 

direta desses temas através de contribuições específicas, mas também pelo convite de 

pesquisadorxs de circuitos menos comuns às nossas circulações acadêmicas. Ainda quanto 

a este último ponto, sublinhamos que em grande medida, a concepção da revista se inspira 

na experiência editorial indiana, exemplificada nas seções anteriores deste texto.  

Mas, acima de tudo, Novos Debates tem sido um projeto de discussão pública de 

temas importantes para o cenário social atual e para as ciências sociais contemporâneas. 

Afinal, a história de nossa disciplina no Brasil nos revela que ambas têm frequentemente 

caminhado juntas.  

Inicialmente, a publicação foi concebida como um periódico da Associação Brasileira 

de Antropologia (ABA) destinado a estudantes e jovens pesquisadorxs, o que nos parecia 

uma tarefa de grande importância e que poderia render muitos bons frutos para o campo 

como um todo. Mais do que um espaço para que estudantes pudessem “se formar” na 

atividade de publicar, ou onde pudessem “divulgar suas pesquisas”, Novos Debates buscou 

mostrar que jovens pesquisadorxs têm produzido reflexões inovadoras e fulcrais para a 

renovação de nossa disciplina, sobretudo diante das transformações sociais anteriormente 

mencionadas. Novos Debates buscou responder, portanto, a este desafio colocado pelo 

                                                           
13 Xs editorxs do primeiro número de Novos Debates são Vinicius Kauê Ferreira (Editor Geral), Gleicy Mailly da 
Silva e Guilhermo André Aderaldo (Editorxs da seção “Fórum”). Para acessar a revista: 
novosdebates.abant.org.br. 
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campo atual das ciências sociais e do mundo no qual elas se inscrevem, pois isso significa 

dizer que devemos repensar de que modo podemos dar vazão e potencializar essas novas 

linguagens e veicular os debates latentes. 

Na prática, este projeto não pode se constituir senão a longo prazo, e por isso é 

preciso sublinhar que Novos Debates avança progressivamente no sentido de se 

transformar neste espaço de controvérsias, de inovação digital, aberto à diversidade 

epistêmica. Concretamente, podemos citar, por exemplo, os altos custos da construção de 

plataformas eletrônicas mais inovadoras, interativas e acolhedoras para formatos como som, 

imagem e mesmo outras linguagens possíveis. 

O formato proposto, de textos mais curtos, permite uma circulação mais eficaz de 

ideias e de divulgação de pesquisas; e os resultados têm sido muito bons. Trata-se de um 

formato pouco usual para periódicos e que tem se mostrado um desafio mesmo para nossxs 

autorxs, que precisam se dedicar à árdua tarefa de construir textos sucintos. Mas 

entendemos que, nesse quesito, Novos Debates cumpre um papel de complementaridade 

às revistas tradicionais, com artigos acadêmicos tradicionais, na medida em que a proposta 

aqui é de ensaio, divulgação e circulação de pesquisas, discussões e novas ideias. Neste 

sentido, pensamos que seções como Opinião e Fórum têm sido capazes de potencializar 

essa proposta, sendo que a primeira tem veiculado reflexões importantes sobre novos 

desafios teóricos e institucionais para a antropologia brasileira, enquanto que a segunda, 

além de cumprir este mesmo papel, tem sido capaz de reunir pesquisadorxs em torno de 

questões a serem debatidas coletivamente. 

A seção Composições, inaugurada no último número (n.3) de Novos Debates, é 

certamente uma das principais contribuições do periódico para o campo das ciências sociais 

no Brasil. No momento em que revistas eletrônicas substituem progressivamente as revistas 

impressas, parece-nos evidente que elas devem incorporar a suas edições formatos como o 

audiovisual. E não apenas porque a produção antropológica nesse campo é crescente, mas 

porque ela se consolida cada vez mais enquanto linguagem própria de transmissão de saber 

etnográfico e possui cada vez mais sentido às novas gerações de antropólogxs, que iniciam 

sua formação hoje já integradxs ao mundo da produção audiovisual. A resistência à inserção 

desses formatos na concepção editorial de revistas acadêmicas pode se justificar por 

argumentos como as dificuldades implicadas para os sistemas de avaliação, como o Qualis 

CAPES, o que não deixa de ser verdade. Entretanto, faz sentido conformar a reflexão 
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mesma das ciências sociais a modelos de avaliação que sabemos estarem pautados em 

disciplinas outras? 

Em suma, acreditamos que cada vez mais a interpretação teórica transformadora, que 

tem caracterizado as ciências sociais engajadas no Brasil, demanda esta renovação em 

termos de comunicação e de quadros teóricos. Entendemos, contudo, que quadros 

conceituais importados não têm sido eficazes para pensarmos nossas transformações e 

que, por esse motivo, debates teóricos realizados em contextos outros, pouco conhecidos 

aqui, mas igualmente complexos, podem representar um salto em nossas reflexões sobre 

temas centrais para nossa disciplina hoje. Nosso engajamento avança, por isso, no esforço 

de construção de plataformas mais interativas e ágeis na comunicação de ideias, 

acompanhadas de uma renovação epistemológica e de debates entre tradições periféricas.  
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