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APRESENTAÇÃO

Em sua oitava edição, Sociologia & Antropologia oferece aos leitores uma en-

trevista inédita com o antropólogo Tim Ingold e um conjunto de textos de 

temática variada que inclui de problemas da arte e da cultura a questões de 

gênero, da juventude e das políticas públicas. Espera-se que o número con-

tribua para a elaboração de ideias, discursos e categorias que levem à com-

preensão dos valores e das práticas sociais, culturais e políticas e, assim, 

repercuta no desenvolvimento conceitual e empírico das pesquisas socioló-

gicas e antropológicas.

“A antropologia como uma grande conversa para moldar o mundo” é o 

título instigante da entrevista com Tim Ingold realizada por Clara Mafra, 

Octavio Bonet, Otávio Velho e Rosane Prado, em novembro de 2012. O diálogo 

revela as perspectivas de Ingold quanto ao entendimento das relações ecoló-

gicas entre os organismos e o entorno, bem como mostra as peculiaridades 

de sua formação, inicialmente voltada para as ciências naturais. A entrevista 

é uma homenagem a Clara Mafra, grande conhecedora da obra de Ingold, que 

faleceu em 2013. Sobre Ingold, Octavio Bonet e Rolando Silla escreveram res-

pectivamente “Itinerações e malhas para pensar os itinerários de cuidado. A 

propósito de Tim Ingold” e “Etnologia e fenomenologia. Um comentário das 

obras de Marcelo Bórmida, Tim Ingold e Eduardo Viveiros de Castro”. 

O número traz, ainda, o artigo “Práticas da arte contemporânea: uma 

abordagem pragmática a um novo paradigma artístico” de Nathalie Heinich, 

no qual a autora argumenta em favor do uso dos instrumentos da sociologia 

pragmática em voga na França, uma vez que permite considerar a arte con-

temporânea como um paradigma e não mais como período da história da arte. 

Ao deslocar o foco da atenção do objeto artístico para as operações, ações e 

interpretações que ele propõe, a arte contemporânea acarreta profunda mu-

dança dos cânones artísticos. Tal mudança repercute em novos modos de 

apresentação da arte a exemplo de instalações e performances, bem como na 

inserção do discurso sobre a obra na própria obra e, ainda, na importância 

dos circuitos de reconhecimento integrados por galeristas, colecionadores, 

marchands, historiadores da arte e curadores, entre outros.

Lilia Moritz Schwarcz questiona o uso das fontes iconográficas pelos 

cientistas sociais que utilizam os materiais imagéticos como meras ilustra-

ções para seus textos sem perceber que as imagens também criam os contex-

tos dos quais se originam. Para tanto, analisa um conjunto documental data-

do do Segundo Reinado com imagens oficiais do rei, da natureza, dos indíge-

nas e dos escravos que traduziam o empenho na construção da nacionalidade.

Em “Desigualdades nas transições para a vida adulta no Brasil (1996-

2008)”, Carlos Antonio Costa Ribeiro chama a atenção para a expressiva po-
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pulação jovem do país que contava 60 milhões de pessoas entre 12 e 30 anos 

em 1996. O autor analisa a entrada dos jovens na vida adulta utilizando-se de 

três acontecimentos: saída da escola e entrada no mercado de trabalho, ca-

samento e organização de um domicílio independente dos pais e nascimento 

do primeiro filho. A análise mostra a natureza das desigualdades nesta tran-

sição importante da vida do cidadão. 

O artigo de Marcelo Ridenti sustenta a tese de que o livro Memórias do 

cárcere, publicado postumamente em 1953, é um testamento literário escrito 

por Graciliano Ramos para ser lembrado no futuro. Embora fale do seu mal-

-estar com a prisão e de sua insatisfação com o Estado que coibia a profissão 

e autonomia dos escritores, o livro conferiu reconhecimento público ao autor 

e se tornou peça-chave para a construção de sua memória. 

A pergunta que Mirian Goldenberg persegue em “Casamentos inverti-

dos: acusações e preconceitos em arranjos conjugais desviantes” diz respeito 

às relações de mulheres com homens mais jovens do que elas e de homens 

com mulheres mais velhas. Para tanto, examina discursos desses dois grupos 

em arranjos conjugais, revelando os motivos pelos quais fizeram essa es-

colha que contraria as normas convencionais.

Em “Rock and roll, John Lennon e a esfera pública”, Luis Carlos Fridman 

revisita o tema das relações entre cultura e política, tomando como foco de 

suas ref lexões o rock and roll e os movimentos de contestação dos anos 1960, 

relembrando as letras de canções e trajetos significativos, como de John Len-

non, para demonstrar o quanto a música constrói opiniões e leva a ações in-

f luindo na esfera pública.

O Programa Bolsa Família, política de transferência de renda, é o alvo 

do artigo de Mani Tebet Marins. Nele, a autora apresenta resultados de sua 

pesquisa em região da periferia do Rio de Janeiro, evidenciando a existência 

de repertórios antagônicos no âmbito daquele Programa: um, racional legal e 

emotivo utilizado pelos funcionários e, outro, característico dos pobres que 

se beneficiam da bolsa – de natureza moral, que evoca o mérito e a honra em 

detrimento dos repertórios cívicos.

A seção Registros de pesquisa traz um interessante relato de como foi 

formada a principal coleção do Museu de Artes da Bahia por um inglês imi-

grante. Com base no diário de Jonathas Abott, Cláudia de Oliveira escreve 

“Jonathas Abott: individualidade e colecionismo na Bahia no século XIX”, bus-

cando desvendar a correspondência da trajetória de Abbott em Salvador no 

século XIX e sua viagem à Europa com a natureza da estética da coleção. 

Finalmente, relembrando o 150º aniversário de Max Weber, este núme-

ro traz uma resenha do livro La Domination, recém-publicado na França. Ma-

riana Barreto diz que a publicação baseada na Max Weber Gesamtausgabe se 

justifica porque apresenta conceitos e categorias mais precisos da sociologia 

política de Max Weber.
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