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Com este novo número, ao completar seu quinto volume, Sociologia & 

Antropologia reafirma a busca pelo aprimoramento do conhecimento 

socioantropológico em seus diversos campos temáticos e confirma sua vocação 

de fomento à troca profícua entre as distintas tradições teóricas que configuram 

as disciplinas que a referenciam. O número abre com a entrevista, realizada 

por Cristiane Lasmar e Cesar Gordon, com o antropólogo britânico Stephen 

Hugh-Jones, cuja obra original se destaca no campo da etnologia indígena da 

Amazônia. A originalidade e a densidade do pensamento de Hugh-Jones, por 

sinal, se revelam plenamente em “A origem da noite: por que o Sol é chamado 

de ‘folha de caraná’”, artigo no qual o autor descortina aspectos centrais da 

cosmologia dos povos do noroeste amazônico com base em cuidadosa análise 

de um conjunto de narrativas míticas sobre a origem da noite. Com “Space-

time transformations in the Upper Xingu and Upper Rio Negro”, Geraldo 

Andrello, Antonio Guerreiro e Hugh-Jones delineiam as principais questões 

conceituais e etnográficas oriundas das pesquisas empreendidas nessas duas 

relevantes regiões da Amazônia. Mauro Almeida, em “Matemática concreta” 

examina de modo instigante diferentes modalidades de escrita encontradas 

nos povos amazônicos aproximando-as da lógica matemática. Junto com a 

entrevista, os três artigos elucidam relevantes debates teóricos da etnologia 

contemporânea e gostaríamos de agradecer a preciosa colaboração de Cesar 

Gordon, que idealizou e acompanhou de perto essa realização. 

Jorge Myers, em “Uma ‘Atlantic History’ avant la lettre. Transculturações 

atlânticas e caribenhas em Fernando Ortiz”, realça o caráter pioneiro da obra 

do intelectual cubano que já considerava o espaço geográfico e social do 

mundo Atlântico decisivo para a compreensão da história cubana e hispano-

americana. Com “Manuel Bonfim: autor esquecido ou fora do tempo?”, 

Lucia Lippi Oliveira busca entender os momentos de esquecimento e de 

reconhecimento do pensamento de Bonfim analisando tanto o conteúdo de 

suas principais ideias como os variados contextos de recepção e difusão de 
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sua obra. Neste ano em que se comemoram os 70 anos de morte de Mário de 

Andrade, um dos expoentes do Modernismo brasileiro, o número traz também 

“Por uma política da estética em Mário de Andrade: expressionismo e infância”, 

de Alejandra Josiowicz, que examina imagens da infância em Mário de Andrade 

como um lugar de conjunção de preocupações sociais e raciais, interesses 

etnográficos e reflexões estéticas. 

“The impact of nationality on the contemporary art market”, de Alain 

Quemin, demonstra como a nacionalidade e o território afetam a fama artística 

e o mercado da arte contemporânea. “Profissionais criativos em ciências e 

artes na cidade de Porto Alegre”, de Sandro Ruduit Garcia, discute as relações 

entre criatividade e mercado na cidade de Porto Alegre (RS). Martín Hornes 

e Mercedes Krause, por sua vez, analisam os significados e usos sociais do 

dinheiro em setores médios e populares da Área Metropolitana de Buenos Aires 

na perspectiva dos estudos sociais da economia.

Juliana Portenoy Schlesinger, em “Denaturalizing culture: Sayed 

Kashua’s newspaper columns on the topic of prejudice” examina as crônicas 

do autor publicadas no jornal israelense Haaretz. O artigo investiga como o 

cronista compreende o preconceito dos judeus contra os árabes e a maneira 

surpreendente com que se expressam suas preocupações e soluções para o 

problema. 

“O corpo estendido de cegos: cognição, ambiente, acoplamentos”, de 

Olivia von der Weid, examina os pressupostos da noção de cognição formulada 

em manuais de desenvolvimento e aprendizagem para crianças cegas. O 

enfoque das práticas propostas, no entanto, faz emergir outra concepção de 

cognição relacionada pela autora à experiência e à ação de um corpo inteiro – o 

corpo estendido que abarca tanto o ambiente como os dispositivos utilizados 

por pessoas cegas no seu cotidiano. 

A seção Registros de Pesquisa traz “Por que chamar o século vinte de 

o “século dos chefes?”, de Yves Cohen. O autor retoma e sintetiza aqui sua 

abordagem do fenômeno do “culto ao chefe” que – tendo emergido em países 

situados em continentes diversos entre o final do século XIX e o século XX – 

expressaria um fenômeno político e simbólico revelador de uma nova maneira 

de construir e de nomear o social.

O número se encerra com a resenha de Lucas Correia Carvalho sobre o 

livro Sociologia no espelho. Ensaístas, cientistas sociais e críticos literários no Brasil e 

na Argentina (1930-1970), de Luiz Carlos Jackson e Alejandro Blanco. Ao retomar 

reflexivamente os principais argumentos dos autores, Carvalho sugere também 

novos ângulos de leitura acerca dos sistemas intelectuais comparados.


