
APRESENTAÇÃO

Este número 3 de Sociologia & Antropologia fecha um ano cheio de desafios pes-

soais e institucionais trazidos pela emergência sanitária causada pela Covid-19. 

Os efeitos dessa doença, de espalhamento rápido e alta letalidade no Brasil e 

na cidade do Rio de Janeiro, afetaram direta ou indiretamente autores, editores 

e colaboradores da revista, tornado o próprio processo de editoração uma ver-

dadeira façanha. Aproveitamos este espaço para agradecer profundamente a 

toda a equipe de S&A a dedicação ímpar ao nosso projeto em circunstâncias 

tão excepcionais.

Mesmo diante de tantas limitações, S&A também entende que a atual 

crise sanitária, cujo desfecho parece finalmente se colocar no horizonte, graças 

ao processo de vacinação que se iniciará em 2021, suscitou problemas inéditos 

para as ciências sociais. Por essa razão, estamos editando simultaneamente 

um número especial, que sairá no começo do próximo ano, dedicado ao enten-

dimento, por meio dos recursos cognitivos da sociologia e da antropologia, dos 

efeitos sociais, culturais e políticos da pandemia da Covid-19 no Brasil e no 

mundo, reunindo especialistas de diferentes áreas.

Abrimos a presente edição com uma série de textos dedicados à obra e 

à recepção brasileira do antropólogo inglês Daniel Miller, nome de referência 

nos estudos sobre consumo, objetos, materialidades e ambientes digitais. Mo-

nica Machado e Ana Carolina Balthazar realizaram entrevista inédita com Mil-

ler, que discorreu sobre sua trajetória e principais contribuições teóricas e em-

píricas; a entrevista é acompanhada por um artigo original produzido especial-
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mente pelas duas autoras para este número, que analisa a recepção da obra de 

Miller no Brasil, bem como realiza uma apresentação geral dos demais textos 

aqui publicados sobre o antropólogo londrino. Em nome do corpo editorial de 

S&A, agradecemos imensamente o trabalho primoroso de organização e prepa-

ração deste número especial sobre Daniel Miller feito por Monica Machado e 

Ana Carolina Balthazar, que incluiu o convite aos autores e o contato com o 

próprio Miller, com quem ambas trabalharam diretamente.

O conjunto de textos dedicados à obra de Daniel Miller, editorialmente 

organizado em parceria com Machado e Balthazar, é composto pelos seguintes 

artigos: “The digital Dasein of Chinese rural migrants”, de Xinyuan Wang, uma 

etnografia com migrantes rurais na China que analisa os efeitos das mídias 

sociais na existência desses trabalhadores; “Nem o céu é o limite: sentidos do 

consumo e dinâmicas de mobilidade social no perfil @blogueiradebaixarenda 

no Instagram e Youtube”, de Carla Barros, que discute as percepções sobre 

materialidade e suas articulações com os processos de mobilidade social por 

meio de análise de um perfil em plataformas de mídia social; “Diálogos com 

Daniel Miller no campo da comunicação: reflexões a partir das pesquisas do 

GP Consumo e Culturas Digitais”, de Sandra Rúbia da Silva e Alisson Machado, 

apresenta um balanço da produção filiada à linhagem etnográfica de Miller nos 

estudos de comunicação, em particular de um grupo de pesquisa dedicado à 

análise do consumo e das culturas digitais; e, por fim, “As pessoas, as coisas e 

as perdas: perspectivas da cultura material e do consumo nos estudos de Daniel 

Miller”, de Cláudia Pereira e Fernanda Martinelli, apoiado na abordagem etno-

gráfica de Miller – que destaca a relação dialética entre pessoas e coisas –, 

propõe uma reflexão sobre as situações de luto e sobre as formas culturais 

associadas à morte de pessoas e à perda de materialidades. Esse conjunto de 

artigos também é acompanhado por três registros de pesquisa, que visam re-

fletir sobre a importância de Miller nas experiências concretas de investigação. 

Mylene Mizrahi, em “O que a ‘humildade dos objetos’ pode nos dizer sobre a 

beleza no Rio de Janeiro: notas sobre uma trajetória de pesquisa”, discorre 

sobre os usos do referencial analítico do antropólogo inglês para pensar o funk 

carioca, sua estética e materialidades; Juliano Spyer, em “As escolhas metodo-

lógicas para produzir pesquisas colaborativas e comparativas: o caso do “Por 

Que Postamos”, apresenta os bastidores metodológicos de uma grande pesqui-

sa comparativa global liderada pelo próprio Miller; já Livia Barbosa, em “Daniel 

Miller e os estudos de consumo no Brasil”, discute o conceito de cultura mate-

rial de Miller e algumas vias de sua recepção nos estudos locais de antropolo-

gia e consumo.

O número integra ainda mais seis artigos e um registro de pesquisa, todos 

voltados para o desenvolvimento inovador de temas consolidados ou emergen-

tes das ciências sociais. Dimitri Pinheiro, em “Anos rebeldes e a abertura da tele-

ficção”, discute os significados culturais, sociais e políticos de uma minissérie 
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televisiva sobre o regime militar no contexto do movimento pelo impeachment 

de Fernando Collor, assinalando a relevância da teledramaturgia para a análise 

da sociedade brasileira. Renan Martins Pereira, em “Velejar e descobrir: conside-

rações sobre vaqueiros, corpos e lembranças”, realiza pesquisa etnográfica com 

vaqueiros do sertão de Pernambuco a fim de investigar a produção do prestígio 

e da memória a partir de suas relações com o corpo, os animais e o território. 

Bernardo Fonseca Machado, em “Social experience and US musical theatre on 

São Paulo’s stages”, discorre sobre as dinâmicas econômicas, sociais e culturais 

associadas à produção de musicais da Broadway em São Paulo, que conheceram 

forte incremento nos últimos anos. Carla Semedo, em “‘Somos descendentes’! 

Contranarrativas e agenciamentos musicais dos coletivos de tchabeta na roça 

Agostinho Neto (São Tomé e Príncipe)”, analisa a experiência migratória e de 

“reterritorialização” de cabo-verdianos no arquipélago santomense por meio das 

práticas de coletivos musicais. Cynthia Lins Hamlin, em “Gender ideology: an 

analysis of its disputed meanings”, destaca a pluralidade de sentidos dos estu-

dos acadêmicos sobre “ideologia de gênero”, propondo uma incursão pela his-

tória das ideias, com foco no trabalho da socióloga Viola Klein. Para completar, 

“Rastros da violência: a testemunha”, de Cynthia Sarti, tomando como ponto de 

partida uma pesquisa sobre a memória da ditadura militar brasileira, investiga 

os sentidos associados à figura da testemunha, que transcendem os quadros da 

vítima e da violência. E, por fim, como registro de pesquisa, por meio do diálogo 

com autores contemporâneos, Maria Claudia Pereira Coelho e Eduardo Moura 

Pereira Oliveira discutem, em “Reflexões sobre o tempo e as emoções na antro-

pologia: definições, práticas e políticas", as dimensões sociais e políticas ligadas 

às vivências subjetivas da passagem temporal.

Completam nossa última edição de 2020 duas resenhas: Iafet Bricalli 

apresenta o livro The culture of surveillance: watching as a way of life, de David 

Lyon; e Michael Cepek apresenta The owners of kinship: asymmetrical relations in 

Indigenous Amazonia, de Luiz Costa.

Uma boa leitura e, na esperança da vacina e do começo do fim da crise 

sanitária da Covid-19, um feliz 2021.
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