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Dando continuidade à periodicidade quadrimestral e à publicação de artigos 

em português e em inglês, Sociologia & Antropologia inaugura com seu sexto 

volume uma nova etapa como publicação apenas online. Este primeiro número 

do volume se inicia com uma entrevista com o sociólogo britânico Huw Beynon 

realizada por José Ricardo Ramalho e Rodrigo Santos. Na sequência os artigos 

de Gabriel Cohn, José Maurício Domingues e Marcel van der Linden discutem 

a atualidade da reflexão de Karl Marx e sua influência sobre pesquisadores e 

cientistas sociais de diferentes partes do mundo. Gostaríamos de agradecer a 

valiosa colaboração de José Ricardo Ramalho e de Rodrigo Santos que, além da 

realização da entrevista, propuseram o contorno dos debates elaborados nos 

artigos subsequentes. 

“O Tempo e o modo: temas de dialética marxista”, de Gabriel Cohn, ava-

lia as contribuições potenciais da dialética marxiana quanto à imposição de 

forma e, em especial, da temporalidade, reunindo elementos para uma teoria 

da experiência social adequada às novas formas do mundo do capital. “Teoria 

social crítica e tendências de desenvolvimento, emancipação e comunismo 

tardio”, de José Maurício Domingues, toma por referência as obras de Antonio 

Negri e Boaventura de Sousa Santos para discutir a emancipação abrigada em 

tendências e propostas de desenvolvimento social. Já Marcel van der Linden, 

em “O conceito marxiano de proletariado: uma crítica”, reconsidera a teoria 

marxiana do proletariado à luz dos papéis sociais complexos de outros grupos 

subalternos, propondo sua reconceituação com base na ideia da inclusão social. 

Ao complexificarem o debate teórico, tais artigos contribuem de modo signi-

ficativo para uma visão menos ortodoxa das contribuições marxianas para as 

ciências sociais contemporâneas.

Glaucia Villas Bôas, em “Change, time and sociology”, retoma a discus-

são da modernidade na sociologia da arte, buscando articular a discussão da 

esfera própria da cultura às estruturas sociais. Questionam-se as concepções 

críticas da sociologia clássica e a adesão da sociologia brasileira à modernida-

de, bem como o privilégio atribuído ora ao tempo futuro, ora ao tempo passa-
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do nos estudos sobre a arte moderna e a contemporânea. Em “Da desigualda-

de social nos espaços públicos centrais brasileiros”, Fraya Frehse reflete sobre 

diversidade e desigualdade sociais urbanas com base na etnografia do uso 

cotidiano feito pelos pedestres, passantes ou frequentadores da Praça da Sé 

paulistana em 2013. “Forest Shamanism in the city: the Kaxinawá example”, 

de Tiago Coutinho, analisa um ritual terapêutico de consumo de ayahuasca 

conduzido por dois jovens pajés Kaxinawá na cidade do Rio de Janeiro. O autor 

chama a atenção para as “compatibilidades equívocas” tecidas entre os dois 

termos que possibilitam a comunicação em jogo: Yube e inconsciente, viabili-

zando a interação de índios e brancos no contexto de consumo urbano de 

ayahuasca. 

Com base em dados da pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD-IBGE), “Inequalities and the Brazilian new democracy: income distribu-

tion between classes in recent decades”, de André Salata, busca verificar a 

redução das desigualdades de renda entre classes no Brasil nos anos de 1995 

a 2013, quando dois dos mais relevantes partidos políticos do país, o Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT), es-

tiveram à frente do governo federal. Larissa Rosa Corrêa, em “Corporativismo 

e regulamentação do trabalho no Brasil: um debate entre especialistas brasi-

leiros e norte-americanos na década de 1960” busca compreender como os 

sindicalistas norte-americanos abordaram o corporativismo brasileiro ao lon-

go da década de 1960. Para tanto, analisam-se a atuação da AFL-CIO no Brasil, 

considerada a maior central sindical norte-americana, e a visão de importan-

tes juristas e especialistas brasileiros na área do direito trabalhista. 

Na seção Registros de Pesquisa, com “Tradições devotas, lúdicas inova-

ções: o Sairé em múltiplas versões”, Luciana Carvalho nos traz a contempora-

neidade da festa do Sairé de Alter do Chão, no Pará. Trata-se de uma das mais 

antigas celebrações conhecidas na Amazônia que, ao longo do tempo, mesclou 

tradições devotas e inovações lúdicas e espetaculares. Ao revelarem distintas 

concepções da festa como ato de devoção, os embates históricos entre festeiros 

e eclesiásticos propiciaram também, por vias singulares, a recriação, a ressig-

nificação e a continuidade do Sairé no Baixo Amazonas.

Finalmente, Tatiana Bacal resenha o documentário Boca do lixo (1993) de 

Eduardo Coutinho, realçando a forte identificação existente entre a epistemo-

logia antropológica e o cinema documentário do diretor. 


