RUYCOELHO

1920-1990

Ruy (Galvão de Andrada) Coelho - nasceu em São Paulo, em 12 de dezembro de
1920 e faleceu na mesma cidade, dia 01 de abril de 1990.
Sua formação escolar iniciou-se no Liceu Rio Branco e prosseguiu no Colégio
Universitário ( curso Pré-Jurídico, equivalente ao atual 2º grau). Na recém criada Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letra.5 seguiu os cursos de Filosofia (1938-42), e Ciências Sociais
(1941-,i2).
Com bolsa no Institute of Inte rnational Education, estudou na North Westhern
University , de 1945 a 48. E, ainda como bolsista, agora da Carmegie Corporation,
desenvolveu pesquisa de campo sobre os Caraibas Negros de Honduras. Em 1955 obtém
seu título de PhD em Antropologia .
Sua carreira acadêmica é antecedida por dois anos (1943-44) lecionando no Colégio
Universitário da Faculdade de Fiiosofia , Ciências e Letrac;. Já em 1949 e 50 leciona como
"Catedrático Auxiliar", na Unive rsidade de Porto Rico e, como Assistente de Programa do
Departamento de Ciências Sociais, permenece na UNESCO, em Paris, de 1950 a 53. De
volta à USP, toma- se Professor Assistente (1953-61), passa a professor Livre-Docente
(1961 -64) e chega a Professor Catedrático em 1964 . Por escolha de seus colega5, torna-se
Chefe do Departament o de Ciência5 Sociais (1978 a 82) , e termina eleito Diretor da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas(l982-85) .
Projeta-se internaci onalmente como professor e cientista social. Depois de lecionar
em Porto Rico, foi Professor Visitante da Universidade de Six-en-Provence (hoje
Universidade de Provença 1), de 1974 a 1977, e na mesma condição, lecionou no Instituto
de Antropologia da Universidade de Coimbra, de 1985 a 89.
Colaborou nas revistas: Sociologia,Anhemb4 Revita de Antropologia, Man, J ounial
de la Société des Américanistes , Ameri canAntropologist , Présence Africaine.
Revist a de Antr opologia , (33) , 1990 .
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Sua5 pesquisa5 em Hondura5 en5ejan1n1 os nrtigos: "The significance of lhe
Couvade among the Blach Carib", Man, Vol. XLIX. art. 64, 1949; "Le concepl de l'âme
chez les Caraibes Noirs\ Journal de La Société des Americani stes, tome XLI, 1952;
"Personalidade e Papéis Sociais do Xamã entre os Caraíbas Negros" , Revista de
Antropologia vol. 1. 9, n!2s 1 e 2, 1961; "Os Karaib Negros de Honduras" , Revista do
Museu Paulista, São Paulo, 1952.
En1 1944 publica pela Editora Flama o livro Proust, em que se apresenk'l como
ensaísta lúcido e muito bem informado nas dificuldades da Sociologia em lidar com a arte.
Nessas suas preocupações sociológicas com a literatura, redige "A5pectos Sociológicos da
Obra de Kafka" , in Introdução à Obra de Kafka , publicação da Universidade de São
Paulo , em 1966.
Atento a questões polêmicas da Sociologia , publica "Indivíduo e Sociedade na
teoria de Augusto Comte", no Boletim n2 297 da Universidade de São Paulo, em 1963;
"Sociologia e História", na Revista de História, vol. XXXIX; n2 77, 1969; e Estrutura
Social e Dinâmica Psicológica, Editora Pioneira, São Paulo, 1969.
Participou de edições coletivas com "Ficção e Realidade" , en1 homenagem ao
Professor Antonio Candido, publicado em 1981; "Cultura e Comunicação",
homenageando o Professor Egon Schaden, também em 1981 e "História e Socio logia da
África Negra", em homenagem ao Professor Eurípedes Sin1ões de Paula .
Suas indagações de intelectual ábr iram- se em diferentes direções (con10 crítica
cinematográfica e literária), na criação e manutenção da Revista Clima . Mas os
conheciménto com que operava radicaram na Filosofia, na Sociologia e na Psicologia. Tais
vertentes ensejaram-lhe uma destacada argúcia nas annlises e prontidão para apreender
elementos em potencial e questões em perspectiva. Daí seus envolvimentos com arte,
personalidade e comportamento.
Mais do que por suas obras publicadas - que foram n1arcantes e pouco nun1erosa5
·, foi como conferencista, debatedor e orientador de pesquisas e teses acadêmicas que Ruy
Coe lho desk1cou-se.
E5timulados por ele, um grupo de sociólogos fundou e vem mantendo, desde 1970,
um Centro de E5tudos de Sociologia da Arte de que ele foi presidente, desde a fundação
até 1989, quando passou a Presidente Honorfirio.
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