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Este segundo número do sexto volume de Sociologia & Antropologia vem celebrar 

o ingresso da revista na coleção de periódicos científicos SciELO. Os dois nú-

meros recém-publicados – 06.01 e 05.03 – lá já estão disponíveis, e esperamos 

poder noticiar em breve a inclusão de toda a série da revista nessa expressiva 

coleção. 

O número se abre com três artigos de amplo alcance para diferentes 

áreas de interesse. “A antropologia em Portugal e o englobamento da cultura 

popular”, de João Leal, enfoca o desenvolvimento da antropologia portuguesa 

pela perspectiva dos estudos da cultura popular. Ao tomar como contraponto 

o caso brasileiro, o artigo mostra como, no caso português, os estudos da cul-

tura popular foram gradativamente englobados pela etnografia, pela etnologia 

e pela antropologia cultural, repercutindo em desenvolvimentos disciplinares 

mais recentes. “Informality and public policies to overcome it. The case of Bra-

zil”, de Adalberto Cardoso, vê na informalidade um elemento estruturante da 

experiência urbana de parte significativa da população brasileira. Desse ponto 

de vista, procede também ao exame das principais políticas adotadas nos últi-

mos anos para seu combate. Com “Max Weber and the debate on social classes 

in Brazil”, Carlos Eduardo Sell reabre e atualiza a discussão a respeito dessa 

teoria de Weber com base no trabalho de M. Rainer Lepsius, convidando ao 

aprofundamento e à diversificação da reflexão teórica sobre as classes sociais.

Os três artigos subsequentes bem expressam a atualidade e densidade 

de perspectivas socioantropológicas sobre a cultura popular contemporânea. 

“The berimbau’s social ginga: notes towards a comprehension of agency in ca-

poeira”, de Mauricio Acuña, examina a agência do berimbau nas transforma-

ções da capoeira ao longo do século XX. Garantindo a ambivalência entre luta, 

jogo e dança, esse instrumento teria exercido papel central na imaginação na-

cional da capoeira, assim como no controle dos corpos e na construção de 

hierarquias entre seus praticantes. “A construção social do fandango como 

expressão cultural popular e tema de estudos de folclore”, de Joana Ramalho 

Ortigão Corrêa, ilumina a participação decisiva de estudiosos do folclore na 
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construção social das expressões populares seja em sua dimensão artística, 

seja em seu entendimento socioantropológico. O caso estudado é o do fandan-

go – a um só tempo baile, música e dança característicos – praticado no litoral 

sul e sudeste brasileiro. “Quem precisa de cultura? O capital existencial do 

funk e a conveniência da cultura”, de Bruno Barboza Muniz, ao discutir a legi-

timidade do funk como expressão cultural, enxerga-o como uma forma de ge-

rar capital existencial mobilizada coletiva e afetivamente. 

“As mudanças no sistema financeiro e as estratégias da ação sindical: o 

caso do Sindicato dos Bancários de São Paulo”, de Ana Paula Fregnani Colombi 

e José Dari Krein, analisa a atuação do Sindicato dos Bancários de São Paulo 

durante os anos 2000. Em um contexto em que o capital financeiro reconfigu-

rou a categoria, os autores discutem as estratégias adotadas pelo Sindicato 

para a manutenção de sua representatividade e legitimidade social. Por sua 

vez, José Luiz Soares, em “O que terá acontecido ao sindicalismo bancário no 

Brasil (2003-2014)”, apresenta um quadro geral das mobilizações dos bancários 

no período, destacando sua agenda de atuação e formas de ação. Ao fazê-lo, 

problematiza também as ideias de crise, de cooptação e de burocratização sin-

dical largamente utilizadas nas interpretações a respeito do sindicalismo bra-

sileiro no século XXI.   

O número se encerra com a resenha de Ana Carolina Nascimento sobre o 

livro A poética do improviso: prática e habilidade no repente nordestino, de João Miguel 

Sautchuck. A resenha ressalta como o autor, que aprendeu a improvisar e rivali-

zar com os repentistas, traz contribuição original ao examinar o fazer poético, as 

estratégias de composição e improviso e a apresentação dos repentistas. 

Gostaríamos finalmente de expressar nosso pesar pelo falecimento, em 

22 de julho último, de Evaristo de Moraes Filho, membro do conselho editorial 

de Sociologia & Antropologia, sociólogo e jurista, com marcante atuação na vida 

universitária carioca e pública do país. Em seu volume 5/número 1, nossa re-

vista o homenageou com o belo texto de sua filha e nossa colega Regina Morel, 

elaborado por ocasião da celebração de seu centenário, em 2014. Com sua obra, 

Evaristo apostou na democratização das estruturas de regulação do trabalho, 

enfatizando a capacidade de ação coletiva entre os trabalhadores urbanos. Foi 

também pioneiro na difusão da sociologia de Georg Simmel entre nós. Sua obra 

acompanhou as transformações cruciais da sociedade brasileira ao longo do 

século XX e continua a apontar caminhos fecundos no presente.
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