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Esta coletânea sobre a obra de Martins é uma home-
nagem mais do que merecida. Ela permitirá que se ressalte 
sua contribuição para compreender a sociedade brasilei-
ra. “Sociologia enraizada” é o que sintetiza a perspecti-
va metodológica do Autor. A história revive no presente, 
modifica-o e, dialeticamente, é modificada pela vida. 

Fernando Henrique Cardoso, sociólogo.

Quinze ensaios, um poema, uma trilha sonora e várias 
fotografias compõem este livro. Trata-se de uma contri-
buição sui generis para a história das ciências sociais no 
Brasil, que busca examinar criticamente as diferentes fa-
cetas da sociologia produzida por José de Souza Martins, 
um dos maiores sociólogos brasileiros em atividade, nos 
seus mais de cinquenta anos de carreira.

Por ângulos distintos, especialistas brasileiros e eu-
ropeus em sociologia, antropologia, história, fotografia, 
literatura e música desvendam um modo único de pensar 
a vida social, que se destaca por valorizar as raízes do 
humano expressas em detalhes aparentemente menores 
do dia a dia de homens, mulheres e crianças no campo, 
na cidade e na fronteira, no centro e no subúrbio, na casa 
e na rua, na vigília e nos sonhos vividos no Brasil do 
passado e do presente – em busca de futuro.
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