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Editorial

A revista Sociedade e Cultura publica neste número o dossiê “An-
tropologia do Lugar”, organizado e apresentado pelas professoras 

Filomena Silvano, da Universidade Nova de Lisboa, e Izabela Tamaso, 
da Universidade Federal de Goiás. O dossiê é composto por 11 artigos 
de autores de quatro países (Argentina, Portugal, Colômbia e Brasil) e 
explora as novas discussões sobre o conceito de lugar e suas apropria-
ções diferenciadas por agentes específicos em situações idem, além de 
apresentar questionamentos sobre os usos políticos do lugar e do espaço 
em diferentes Estados-Nação.

Além do dossiê, compõem o número cinco artigos livres, versando 
sobre a criação de instrumentos para a avaliação de políticas culturais 
na Espanha; os dilemas de processos de metropolização no Brasil; a 
memória da ditadura brasileira, documentada pelo viés de líderes 
religiosos protestantes; a indústria da doença no Brasil, estudada pelo 
florescente mercado de testes de diabetes e hipertensão; e as questões 
postas pelo ensino de história e cultura africanas na escola. 

Encerram a revista uma resenha sobre novos hábitos alimentares 
e uma entrevista com Salomón Nahmad, antropólogo mexicano com 
reconhecida trajetória na luta pelos direitos indígenas.

Este número comemora também a reclassificação da revista no 
Quallis Capes para A2 Antropologia/Arqueologia, B1 Sociologia, B1 
Ciência Política e Relações Internacionais e B1 Multidisciplinar. A 
comissão editorial sente-se honrada com esse reconhecimento de seu 
trabalho.

Os editores solidarizam-se com parentes e amigos de John 
Monteiro e lamentam a perda de nosso amigo e conselheiro consultivo. 
Seu nome permanecerá in memoriam em nosso conselho.

Finalmente, a revista convida os colegas a enviarem artigos para 
nosso dossiê do primeiro semestre de 2014: “Gerações: juventude e 
velhice na sociedade moderna”, organizado pelos professores Isolda 
Belo (Fundaj/PE), Luiz Antonio Groppo (Unisal/SP), Nildo Viana 
(UFG/GO) e Revalino Antonio de Freitas (UFG/GO). 

Boa leitura.
A comissão editorial.
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