
 

Trabalho de Edgar Roquette-Pinto é exposto em novo livro da Editora 

FGV  

 
A Editora FGV e a Fiocruz se uniram para editar os feitos do antropólogo Edgard Roquette-Pinto, 

uma das principais figuras a colocarem em debate a questão racial no Brasil no século XX. No 

livro Em busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o retrato antropológico brasileiro (1905-

1935), Vanderlei Sebastião de Souza apresenta o trabalho de Roquette-Pinto, que sempre 

atuou na exploração da questão social, do pensamento racial e na condensação das Ciências 

Sociais no Brasil.  

 

O antropólogo foi figura chave na evolução do pensamento racial e na defesa da imigração. Ele 

foi interlocutor nos grandes debates sobre sociedade e nação no Brasil de sua época, produzindo 

um estreito diálogo com autores como Euclides da Cunha, Manoel Bomfim, Oliveira Vianna e 

Gilberto Freyre.  

 

Dentre as muitas “linhas” que compuseram a complexa personalidade de Roquette-Pinto, estão 

a de antropólogo, educador, divulgador da ciência, introdutor da radiodifusão no país e 

precursor do cinema educativo, entre outras. Vanderlei se debruça sobre a trajetória da reflexão 

antropológica de Roquette-Pinto.  

 

Inquestionavelmente, este livro apresenta uma das principais e mais sofisticadas reflexões 

oriundas de um ciclo que, iniciado na década de 1990 e do qual participaram diversos 

pesquisadores, vem buscando compreender o locus da obra de Roquette-Pinto no complexo 

cenário do pensamento social brasileiro entre o final do século XIX e o início do XX. 

 

“Em busca do Brasil” une rigor na pesquisa, originalidade e ousadia da análise, possibilita um 

olhar mais complexo sobre o Brasil, o pensamento social, a ciência e a política. Este livro é uma 

obra de pesquisa minuciosa que desvenda um projeto essencial para nosso entendimento da 

história intelectual, das políticas públicas e da ciência no Brasil. 
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