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Apresentação
Este número da Revista Logos é dedicado a Michel Maffesoli, e para isto reunimos um conjunto de artigos escritos por
estudiosos da obra do sociólogo francês. Homenagem mais do
que justa, pois, na atualidade, nenhum pensador estrangeiro
lançou sobre o Brasil um olhar tão atento - sem os dogmas a
que estamos acostumados de uma verdade do centro para a
periferia. Nada mais adverso ao pensamento de Michel Maffesoli do que os dogmatismos e os grandes projetos explicativos
da sociedade.
Nesses anos todos que vem freqüentando o Brasil, Maffesoli fez muitos amigos. Na Sorbonne, onde detém a cátedra
de Durkheim, os doutorandos brasileiros têm encontrado
um apoio que ultrapassa o estrito terreno acadêmico para se
tornar uma fraternal amizade.
O conjunto de artigos desta revista é fruto do rico diálogo
estabelecido entre Maffesoli e os brasileiros. Gostaríamos
que muitos outros pesquisadores tivessem também participado. Entretanto, isto não foi possível devido a imperativos
editoriais: não dispúnhamos de tempo nem de espaço para
acolhermos mais artigos. Mas o assunto não vai se esgotar
aqui. Pretendemos em outros números continuar abordando
questões pertinentes ao pensamento de Maffesoli, ficando,
então, o convite para que todos que não puderam integrar
este número participem das discussões que seguramente esta
edição da Logos suscitará.
Héris Arnt
Ricardo Freitas

