DOSSIÊ PLURALISMO,
FEMINISMO E
TOLERÂNCIA POLÍTICA

APRESENTAÇÃO

A

Revista Estudos de Sociologia está acolhendo neste número os
debates realizados no Seminário Internacional Brasil-Canadá,
ocorrido em novembro de 2006. O Seminário, que ganhou o título
de Leituras da Modernidade. Pluralismo, Feminismo e Tolerância Política,
foi organizado pelas professoras Eliana Maria de Melo Souza e Lucila Scavone,
vinculadas ao Departamento de Sociologia do campus da UNESP de Araraquara.
O Seminário contou com o auxílio financeiro da FAPESP e aproveitamos esta
oportunidade para expressar nosso agradecimento ao apoio dado pela instituição
paulista de fomento à pesquisa.
O Seminário apresentou uma dupla finalidade: trazer para a nossa unidade de
ensino e pesquisa um debate social e político da cena contemporânea e, em segundo
lugar, estreitar os laços internacionais com um centro de pesquisa canadense, visando a
consecução de um intercâmbio científico continuado. Marie-Blanche Tahon e JosephYvon Thériault são os pesquisadores do CIRCEM – Centre Interdisciplinaire de
Recherche sur la Citoyenneté et les Minorités – Centro Interdisciplinar de Pesquisa
ligado à Universidade de Ottawa, Canadá, que recebemos para iniciar esta frutífera
comunicação bilateral.
A realização do Seminário apresentou uma dupla visada – formação acadêmica
e intercâmbio científico – respondendo ao desafio bastante atual que é efetivar os
laços internacionais sem perder de vista as condições locais da produção científica
na universidade pública. Fala-se muito de globalização e de diminuição de fronteiras
por meio das tecnologias de ponta, porém restam prejudicadas as trocas advindas
no face-a-face, no aprendizado de uma língua e de uma cultura, no conhecimento
de costumes estrangeiros acompanhados de toda sua humanidade. Assim é que os
seminários realizados promoveram o encontro de duas culturas. De fato, o Canadá
francês tem muitos pontos de ligação com o Brasil: ambos são paises novos, católicos,
frutos da colonização européia, com ambíguos sentimentos de pertença em virtude
do massacre ideológico imposto pelo american way of life.
Os cinco textos que compõem este dossiê são resultado do Seminário e,
com pequenas modificações, retomam os assuntos então debatidos. Além das duas
professoras que organizaram o Seminário e dos dois professores canadenses, o
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Eliana Maria de Melo Souza e Lucila Scavone
Seminário contou com a participação da professora Rachel Soihet, da Universidade
Federal Fluminense do Rio. Agradecemos a acolhida da Revista Estudos de
Sociologia que dá continuidade ao nosso diálogo bilateral.

Eliana Maria de Melo Souza
Lucila Scavone
Organizadoras do dossiê Pluralismo, Feminismo e Tolerância Política.
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