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1) Histórico e contextualização do Programa 

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de 

São Carlos (PPGAS/UFSCar) foi recomendado pela CAPES em outubro de 2006, e está 

em atividade desde o primeiro semestre de 2007, com curso de mestrado. Em 2009 foi 

aprovado o início do doutorado, em nova avaliação pela CAPES. O Programa teve início 

com a nota 3, aumentada para 4 em 2009, com a criação do doutorado. Ao fim do primeiro 

triênio (2007/2009) manteve a nota 4. Ao final do triênio seguinte  (2010/2012) o 

programa recebeu nota 5 da comissão de avaliação da área de Antropologia e Arqueologia 

da CAPES, nota que possui hoje. 

Somos, portanto, um programa ainda jovem, entrando em seu 9º ano de existência. 

Nesse curto tempo o programa passou por uma fase inicial de aprendizado das rotinas de 

administração e gerenciamento, e uma fase de consolidação, coordenada pelos três 

coordenadores iniciais (Piero Leirner, Luiz Henrique Toledo e Clarice Cohn). Esse 

trabalho de consolidação concluiu-se em 2011, e agora estamos num momento de 

padronização dos processos administrativos e dos mecanismos de gerenciamento, que 

tomou fôlego com a coordenação de Igor José de Renó Machado no biênio 2013-2014. 

Esta padronização das rotinas é basicamente a constituição de um funcionamento regular 

percebido por alunos e docentes: mecanismos de relacionamento entre corpo discente e 

docente, funcionamento efetivo de uma comissão de recursos, comissão de bolsas, 

publicização das rotinas administrativas e, principalmente, uma democratização efetiva 

do planejamento de gasto dos recursos do PPGAS. O destino dos recursos é sempre 

decidido em reuniões da CPG que, no caso do PPGAS, reúne todos os docentes, além de 

representantes discentes.  

A constância nesses procedimentos de administração coletiva fez o PPGAS aproveitar 

de forma positiva seu pequeno tamanho (somos o menor programa de Pós-Graduação em 

Antropologia em números de docentes permanentes): as decisões são efetivamente 

decisões tomadas coletivamente, e representam um direcionamento derivado da 

participação de todos, incluindo as demandas dos estudantes. Desde 2012 esse 

mecanismo de funcionamento nos permitiu identificar problemas, propor alternativas, 

estreitar a colaboração interna entre os docentes, dar voz aos alunos e aumentar um 

espírito de corpo fundamental para o desenvolvimento do PPGAS. 

Até dezembro de 2014 foram formados 62 alunos de mestrado e 6 de doutorado. O 

conjunto desses alunos foi orientado por um corpo que oscilou no triênio entre 9 e 10 

docentes permanentes e três colaboradores, distribuídos em 3 linhas de pesquisa. 

Considerando as recomendações feitas pela Comissão de Avaliação, relativas ao triênio 

2010-2012, realizamos, já em 2012, uma redução de 5 para 3 linhas de pesquisa, o que se 

mantém e tem conferido maior coesão interna ao funcionamento das atividades de 

pesquisa, realização de eventos, orientação de alunos e organização e distribuição da 

infraestrutura disponível ao programa.  

No último triênio houve uma modificação do quadro de colaboradores do 

PPGAS/UFSCar. Por motivos de ordem interna à regulamentação da pós-graduação da 

UFSCar ficou inviável manter dois docentes colaboradores, que não tinham possibilidade 

de cumprir com a regra de oferecimento de disciplinas regularmente (uma disciplina 

semestral a cada dois anos). Isso nos levou a incorporar outros dois colaboradores da 
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FCLAr/UNESP/ARARAQUARA, somando-se ao colaborador da mesma instituição que 

foi mantido. Além disso, os três pós-doutorandos atualmente vinculados ao PPGAS 

passaram por um processo de avaliação pela pró-reitoria de Administração da UFSCar e 

puderam ser admitidos como docentes voluntários, podendo oferecer disciplinas na 

Graduação e na Pós-Graduação, possibilitando sua incorporação formal como docentes 

visitantes ao Programa. 

O PPGAS/UFSCar passou por uma fase de consolidação e estabilização da expansão 

das atividades ao longo dos dois primeiros triênios. Iniciado em 2007 com apenas 6 

docentes permanentes, o Programa projetou suas linhas de pesquisa e sua 

operacionalização para a constante expansão docente vivida sob o guarda-chuva do 

projeto REUNI, tal como assumido pelo Departamento de Ciências Sociais (DCSo) da 

UFSCar. Em 2010 éramos 9 docentes, um aumento de 50%, portanto. No entanto, é 

notável que a partir de então os concursos se tornaram mais rarefeitos. As projeções de 

que chegaríamos a 15 docentes em 2014 não se concretizaram e o corpo docente 

permanente se estabilizou em 10 professores. Por isso o PPGAS assumiu, desde 2012, a 

estratégia de concentrar suas linhas de pesquisa e integrar mais ainda as pesquisas dos 

docentes – entre si e seus respectivos orientandos. Esta opção veio se consolidando em 

2012, e a presença dos dois novos professores colaboradores (Paulo Santilli e Edgar 

Teodoro da Cunha) nos ajudou a fortalecer as linhas pesquisas resultantes dessa opção 

pela integração.  

O PPGAS/UFSCar, no transcorrer de seu terceiro triênio, aumentou sua massa crítica 

de alunos, de defesas e procurou consolidar a implementação de uma pós-graduação 

marcada pela singularidade de pesquisas que aproveitam o fato de existir alto nível de 

integração entre os membros do corpo docente. Neste sentido, o número enxuto de 

docentes pode ser pensado enquanto algo que o PPGAS/UFSCar procurou transformar 

em uma de suas virtudes, refletindo-se, sobretudo, no que julgamos ser um alto grau de 

participação conjunta e na uniformidade em que as atividades do programa são realizadas 

pelo seu corpo docente e discente. Um reflexo disso é, sem dúvida, o fato de que todos 

docentes têm projetos de pesquisa sendo executados, quase todos com financiamentos de 

agências como CAPES, CNPq e FAPESP. Como se verá neste relatório, são 25 projetos 

concluídos e em andamento no ano de 2014, dotados em linhas de financiamento destas 

agências. Alguns desses projetos, inclusive, têm contribuído de forma significativa no 

empenho de levar os alunos (inclusive os de mestrado) a realizar pesquisas de campo e a 

buscar intercâmbios em outras instituições e participar de eventos, passos que entendemos 

ser fundamentais na formação discente.  

Atualmente o PPGAS/UFSCar está organizado em torno dessas três linhas de 

pesquisa: 

A linha de ESTUDOS AMERÍNDIOS agrega a este Programa uma área clássica da 

Antropologia brasileira, a Etnologia Indígena, com um diferencial – a saber, seu forte 

interesse nas dinâmicas de interação entre povos indígenas e agências “exteriores”, como 

estado, escola, saúde, patrimônio, projetos produtivos, entre outros, sem perder, 

naturalmente, o diálogo dessas dinâmicas com questões clássicas da disciplina, como 

parentesco e organização social, filosofia e modos de conhecimento, ritual e política, 

relações entre humanos e não humanos, e daí em diante – que a destaca das linhas 
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desenvolvidas na maior parte dos Programas de Pós-Graduação em Antropologia 

existentes no Brasil, expressando o perfil do nosso quadro docente nessa especialidade. 

Congrega-se por meio dela pesquisas que descrevem e analisam as relações, os trânsitos 

e as traduções entre regimes de conhecimento, bem como as políticas indígenas na sua 

relação com as políticas públicas, culturais, ambientais e de desenvolvimento a eles 

dirigidas ou que os afetem. Essa comunicação de saberes se dá na escola, especialmente 

nos contextos de educação escolar indígena diferenciada; no atendimento à saúde; nos 

processos de patrimonialização; e nos que envolvem territorialidade, desenvolvimento, 

meio ambiente/natureza e relações diversas com uma variedade de seres humanos e não 

humanos. Saliente-se que o foco em temas emergentes não se faz em prejuízo dos debates 

clássicos da área, mas em diálogo com os campos do parentesco, cosmologia, xamanismo, 

mito e ritual. Os professores da área têm larga experiência de pesquisa nas regiões do 

Brasil Central, da Amazônia Ocidental, do Norte Amazônico e no Parque Indígena do 

Xingu, o que tem possibilitado um exercício comparativo e a formação de estudantes 

nessas áreas. Os estudantes têm agregado ainda outras regiões etnográficas (e mesmo 

propostas temáticas originais) onde desenvolvem suas pesquisas, com especial atenção às 

populações indígenas no Sul e Sudeste (com especial ênfase no estado de São Paulo) do 

Brasil. 

A linha de ANTROPOLOGIA URBANA consiste numa atividade investigativa que não 

deixa de remontar às primeiras experiências etnográficas no interior da disciplina, já 

anteriores ao século XX, notadamente centradas nas metrópoles como marco de amplos 

processos de urbanização. Hoje busca alcançar um diálogo mais amplo com outras 

subáreas, abarcando significativo leque teórico, metodológico e temático de 

investigações. Desse modo, o fenômeno urbano é problematizado pelas pesquisas 

reunidas nesta linha a partir do recorte empírico denominado de cidade, mas que não é 

necessariamente o único. A cidade é tomada não somente como palco de transformações 

sociais, mas mapa simbólico e condição de possibilidade de fenômenos. Não obstante o 

fenômeno urbano em si, há expressiva multiplicidade de fluxos entre comunidades, 

cidades, nações, Estados, loci de grupos e demandas sociais específicas. Por essa via, 

podemos notar grupos indígenas, comunidades rurais, imigrantes, grupos étnicos que 

cada vez mais reivindicam seu lugar nos complexos urbanos a partir de um conjunto de 

práticas políticas. Incluem-se ainda nesse rol de investigações outros fenômenos, tais 

como os movimentos migratórios, deslocamentos e circulações de capital, bens, pessoas 

e ideologias, perfazendo a construção de territorialidades, fronteiras e espaços. O diálogo 

com as outras linhas de pesquisa do Programa é assim pressuposto, tanto do ponto de 

vista empírico (presença de Estado, conflito, cooperação nas cidades) quanto teórico, 

dada a importância da etnologia ameríndia para o campo mais amplo da antropologia. 

Finalmente, a linha ANTROPOLOGIA POLÍTICA, em um sentido amplo, trata da 

reflexão sobre a arregimentação e mobilização de elementos dispersos e heterogêneos – 

forças, práticas discursivas, matérias, símbolos, conceitos, tecnologias, documentos, seres 

vivos etc. – que culminam em variadas formações concebidas e vividas como políticas: a 

democracia representativa, a economia, o estado, a cooperação internacional, guerras e 

conflitos, por exemplo. Trata-se de descrever analiticamente, em nível experimental e 

etnográfico, os modos como se pensam e realizam estas formações, mas também, e 

particularmente, modalidades de problemas levantados em meio a estas experimentações 

com especial ênfase na descrição de relações que se colocam para o pensamento nativo 
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como envolvendo algum nível de poder, hierarquia ou violência, bem como na descrição 

de teorias nativas que se configuram como teorias políticas, ou da política. 

Com estas linhas, os docentes do PPGAS vêm se inserindo em diversas atividades 

em nível nacional, e já têm estabelecido alguns intercâmbios e parcerias no exterior, em 

um grau que se faz notar, dada a idade do Programa e o tempo de titulação de seus 

integrantes.  

De certo modo, estas linhas apontam resumidamente quais são as tendências que 

temos construído para o PPGAS/UFSCar para esse novo triênio: integração entre as 

pesquisas, qualidade na formação dos alunos, uniformidade na produção docente, 

conexão com projetos de pesquisa, ensino e extensão da UFSCar, e expansão do 

intercâmbio com outras instituições, no Brasil e no exterior. 

 

Corpo Docente e Linhas de Pesquisa (2013) 

O Corpo Docente é composto de 10 docentes permanentes, 3 colaboradores a 3 

professores visitantes em 2014. São eles:  

Docentes Permanentes:  

1. Anna Catarina Morawska Vianna. Doutora, Antropologia, USP, 2010. Cooperação 

internacional, antropologia política, antropologia da globalização, antropologia do 

desenvolvimento. 

2. Clarice Cohn. Doutora, Antropologia, USP, 2006. Etnologia Indígena; Antropologia 

da Criança; Antropologia da Saúde; Educação Escolar Indígena; 

3. Felipe Ferreira Vander Velden. Doutor, Antropologia, Unicamp, 2010. Etnologia 

Indígena; Relações Humano-Animais; Natureza e Cultura. 

4. Geraldo Luciano Andrello. Doutor, Antropologia, Unicamp, 2004. Pós-Doutor, Museu 

Nacional/UFRJ, 2014/2015. Etnologia e História Indígenas; Política e Ritual; Mito e 

Cosmologia (Bolsa PQ CNPq 2). 

5. Igor José de Renó Machado. Doutor, Antropologia, Unicamp, 2003 Migrações 

Internacionais; Natureza e Cultura; Infância (Bolsa PQ CNPq 2). 

6. Jorge Luiz Mattar Villela. Doutor, Antropologia, Museu Nacional/UFRJ, 2003. Pós-

Doutor, University of Edinburgh, Reino Unido, 2012. Violência; Política; Tempo e 

Espaço (Bolsa PQ CNPq 2). 

7. Luiz Henrique de Toledo. Doutor, Antropologia, USP, 2000. Esporte; Técnicas 

Corporais; Antropologia Urbana (Bolsa PQ CNPq 2). 

8. Marcos Pazzanese Duarte Lanna. Doutor, Antropologia, University of Chicago, 1991. 

Pós-Doutor, USP, 2006. Teoria Antropológica; Casa e Parentesco; Dádiva e Mercado. 

9. Marina Denise Cardoso. Doutora, Antropologia, University of London, 1994. Pós-

Doutora UFSC, 2005. Antropologia da Saúde; Etnologia Indígena; Práticas Terapêuticas. 



6 
 

10. Piero de Camargo Leirner. Doutor, Antropologia, USP, 2001. Pós-Doutor, ICS – 

Universidade de Lisboa, 2008. Antropologia da Guerra; Estado; Hierarquia e 

Individualismo (Bolsa PQ CNPq 2). 

 

Docentes Colaboradores:  

1. Edgar Teodoro da Cunha. Doutor, Antropologia, USP, 2005. Antropologia Visual; 

Performance; Etnologia e Teoria Antropológica. 

2. Edmundo Antonio Peggion. Doutor, Antropologia, USP, 2005. Etnologia Indígena; 

Dualismo; Parentesco e Organização Social. 

3. Paulo José Brando Santilli. Doutor, Antropologia, USP, 1997. Pós-Doutor, University 

of St. Andrews, Reino Unido, 2002. Etnologia sul-americana; História indígena e do 

indigenismo. 

 

Docentes visitantes:  

1. Liliana Lopes Sanjurjo. Doutora, Antropologia, Unicamp, 2013. Migrações, Exílio e 

Deslocamentos; Movimentos Sociais, Memória, Violência, Política. Pós-doutoranda 

PNPD/CAPES (desde novembro de 2013). 

2. Victor Hugo Martins Kebbe da Silva. Doutor, Antropologia, UFSCar, 2012. 

Etnicidade, Migrações, Parentesco, Cultura Japonesa, Comunidade Nipo-Brasileira. Pós-

Doutorando FAPESP (desde maio 2013). 

3. Wagner Xavier de Camargo. Doutor, Ciências Humanas, UFSC, 2012. Estudos de 

Gênero; Antropologia dos Esportes; Corporalidades e Sexualidades. Pós-Doutorando 

FAPESP (desde junho de 2013). 

 

Mesmo sendo um corpo docente relativamente jovem, é preciso ressaltar que 

temos envelhecido (singularmente neste caso parece ser uma vantagem) e dos 10 docentes 

permanentes, 5 contam com bolsa produtividade do CNPq (nível 2). E 5 já realizaram 

pesquisa de pós-doutorado, sendo 1, inclusive, no período abrangido pelo presente 

relatório (Geraldo Luciano Andrello, Museu Nacional/UFRJ). Note-se, inclusive, que em 

2014, 7 dos 10 docentes permanentes completaram mais de 10 anos de doutorado. Nosso 

docente colaborador, Edmundo Peggion, no momento prepara sua Tese de Livre-

Docência, a ser defendida em 2015. 

 

Corpo Discente e Estrutura do Curso  

As turmas deste terceiro triênio do PPGAS/UFSCar ingressaram nos processos 

seletivos com editais amplamente divulgados (em meio impresso e na webpage do 

PPGAS). Os processos organizaram-se em quatro etapas: análise de projeto, prova 

dissertativa de conteúdo teórico, prova de proficiência em língua estrangeira e arguição 

do projeto de pesquisa. Como resultado final destes processos, selecionaram-se 19 alunos 
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em 2013 (14 M e 5 D) para ingresso no ano de 2014, e 25 alunos (22 M e 3 D) em 2014, 

para ingresso no ano de 2015. Durante esse período, a demanda contabilizada em 

inscrições para a seleção aumentou, e decidiu-se pelo rigor nos critérios de seleção. Todas 

as formas e regras de seleção encontram-se divulgadas no site do PPGAS 

(www.ufscar.br/ppgas). 

Neste ano intermediário no triênio 2013-2015, o PPGAS contou com um total de 

18 bolsas de doutorado, sendo 1 bolsa CNPq, 10 CAPES e 7 bolsas da Fapesp. No que se 

refere ao mestrado, o programa conta com 20 bolsas (10 FAPESP, 1 CNPq e as demais 

11 da CAPES). 

Esses números indicam apenas um diminuto aumento de bolsas de mestrado 

FAPESP, agência que tem visto a demanda por suas bolsas aumentar muito em função da 

ampliação significativa de programas de pós-graduação no estado de São Paulo e, 

notadamente, diminuiu a oferta de bolsas de mestrado em relação às outras modalidades. 

A esse aumento correspondeu a um aumento muito pequeno no número total de bolsas 

oferecidas, o que aponta para uma preocupante escassez de bolsas FAPESP. Num cenário 

no qual a distribuição de bolsas das agências nacionais deixa de atender o Estado de São 

Paulo justamente pela força da FAPESP, temos uma projeção de que a disponibilidade de 

bolsas será cada vez pior.  

Nesse contexto, a atuação do PPGAS tem sido a de privilegiar, em seus gastos, o 

financiamento de pesquisas de alunos sem bolsa, principalmente, mas atendendo, na 

medida do possível, mesmo aqueles bolsistas, especialmente os que incorrem em gastos 

consideráveis em suas etapas de pesquisa de campo. Em levantamento feito em dezembro 

de 2014, sobre os gastos do programa durante este ano, verifica-se que 50,8% dos recursos 

do PPGAS foram destinados exclusivamente aos estudantes, incluindo-se, aqui, a alínea 

“Auxílio Estudantes”, que agrega despesas com pesquisa de campo e participação em 

eventos (passagens, diárias e aquisição de material), além de gastos com procedimentos 

para defesa e homologação de títulos, diplomas etc; se incluirmos os gastos com as bancas 

destes mesmos alunos, o montante sobe para 72,7% dos recursos do Programa 

despendidos com estudantes. Em comparação, o gasto com os docentes (diárias e 

passagens) do PPGAS corresponderam a 17,3% dos gastos totais do programa em 2014. 

Isso só é possível devido à característica do conjunto de docentes: uma grande capacidade 

de conseguir financiamento em agências nacionais ou estadual de pesquisa (que se 

percebe pelo número de projetos em andamento com financiamento). Sem essa qualidade, 

dificilmente conseguiríamos sustentar o financiamento de parte dos trabalhos de campo 

dos nossos discentes. 

Completa o quadro de despesas do programa um total de 26,4% de gastos com 

bancas e com eventos e 5,5% com outros (impressão, correio, telefone, material de 

consumo etc.). Numa avaliação dessa estrutura de gastos, podemos ver uma grande ênfase 

em distribuir os recursos para os alunos, considerando, ainda, que os eventos realizados 

foram também idealizados por eles. Essa opção de estruturação dos gastos deverá ser 

ainda mais radicalizada em 2015, devido ao encurtamento do número de bolsas FAPESP, 

por um lado, e ao não aumento de bolsas CAPES e CNPq, por outro (mesmo com o 

aumento de nota do programa).  
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Ainda esclarecendo este tópico, temos tomado ações para limitar os gastos com 

bancas (transporte) e com eventos (buscando outras fontes de financiamento). Essa 

reestruturação em curso serve à intenção de financiar mais trabalhos de campo e assim, 

possibilitar a produção dos trabalhos acadêmicos que são a razão de ser do 

PPGAS/UFSCar. 

Ao longo do último ano demos continuidade ao processo de intercâmbio 

internacional dos discentes com bolsas Sanduíche (CAPES e FAPESP) e bolsas de 

agências estrangeiras (JAICA- Japão). Foi realizado mais um estágio em 2014 (BEPE-

FAPESP). A vida acadêmica também tem sido estimulada pela oferta de disciplinas 

durante este período. Tenta-se seguir o número ideal de uma disciplina por docente por 

ano, distribuídos entre as disciplinas obrigatórias – teóricas e metodológicas – e optativas. 

Isto, obviamente, visa atender os requisitos necessários para a formação dos discentes em 

nível elevado.  

No ano de 2017, nos dois semestres, foram oferecidas 15 disciplinas distribuídas 

entre o mestrado (M) e o doutorado (D), a saber:  

Disciplina (M): PRODUÇÃO DE PROJETOS (ANT019). IGOR JOSÉ DE RENÓ 

MACHADO (Responsável).   

Disciplina (D): CAPACITAÇÃO DOCENTE EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

(ANT004) (duas turmas). IGOR JOSE DE RENÓ MACHADO e JORGE LUIZ 

MATTAR VILLELA (Responsáveis).   

Disciplina (D): METODOLOGIA DE PESQUISA EM ANTROPOLOGIA SOCIAL II 

(ANT005). IGOR JOSÉ DE RENÓ MACHADO (Responsável). 

Disciplina (M): TEORIAS ANTROPOLÓGICAS CLÁSSICAS (ANT001). LUIZ 

HENRIQUE DE TOLEDO (Responsável). 

Disciplina (M/D): TÓPICOS ESPECIAIS: DEBATES ANTROPOLÓGICOS 

CONTEMPORÂNEOS (ANT049). PAULO JOSÉ BRANDO SANTILLI (Responsável). 

Disciplina (M/D). TÓPICOS ESPECIAIS EM ANTROPOLOGIA SOCIAL VI: 

Etnografias do Global – interface entre a antropologia e as relações internacionais (ANT 

037). ANNA CATARINA MORAWSKA VIANNA (Responsável). 

Disciplina (M/D) MITOS AMERÍNDIOS (ANT 040). MARCOS  PAZZANESE 

DUARTE LANNA (Responsável). 

Disciplina (M/D): LABORATÓRIO DE ANTROPOLOGIA CONTEMPORÂNEA I 

(ANT055). FELIPE FERREIRA VANDER VELDEN e ANNA CATARINA 

MORAWSKA VIANNA (Responsáveis).  

Disciplina (M/D): LABORATÓRIO DE ANTROPOLOGIA CONTEMPORÂNEA II 

(ANT056). FELIPE FERREIRA VANDER VELDEN e ANNA CATARINA 

MORAWSKA VIANNA (Responsáveis).   

Disciplina (M/D): LEITURAS DIRIGIDAS EM ETNOLOGIA (ANT047). CLARICE 

COHN (Responsável). 
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Disciplina (M): METODOLOGIA DE PESQUISA EM ANTROPOLOGIA SOCIAL I 

(ANT003). MARINA DENISE CARDOSO (Responsável).  

Disciplina (M/D): ORGANIZAÇÃO SOCIAL E PARENTESCO (ANT016). PIERO DE 

CAMARGO LEIRNER (Responsável). 

Disciplina (M/D): NATUREZA E CULTURA (ANT041). FELIPE FERREIRA 

VANDER VELDEN (Responsável).   

Disciplina (M/D): TEORIAS ANTROPOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS (ANT002). 

ANNA CATARINA MORAWSKA VIANNA (Responsável).   

 

Ressalte-se por essa listagem que a maior parte dos professores do PPGAS 

ministrou disciplinas em que se buscou simultaneamente reforçar a formação em teoria e 

métodos e técnicas de pesquisa e oferecer ao corpo discente a oportunidade de debater e 

refletir sobre temas mais próximos de suas próprias preocupações de pesquisa e reflexão, 

e que estão ligadas às linhas de pesquisa dos docentes, tais como parentesco e organização 

social, etnologia, antropologia política, antropologia da criança e da família, mitologia, 

natureza e cultura, relações internacionais. Notemos, de passagem, que o Prof. Geraldo 

Andrello não ministrou disciplinas no PPGAS neste ano de 2017 porque se encontrava 

afastado para realização de seu pós-doutoramento no Museu Nacional/UFRJ. 

Como atividades discentes, a integralização dos estudos necessários ao Mestrado 

e ao Doutorado é expressa em unidades de crédito, que correspondem a 15 (quinze) horas 

de atividades programadas, compreendendo aulas, seminários, trabalhos de laboratório 

ou de campo e estudos individuais. A conclusão do Mestrado exige a integralização de 

100 (cem) créditos e a do Doutorado 200 (duzentos) créditos. A estrutura curricular dos 

cursos do PPGAS, elaborada pela CPG e aprovada pela CaPG/UFSCar, prevê o mínimo 

de 60 créditos em disciplinas para a integralização dos estudos de Mestrado e o mínimo 

de 110 créditos em disciplinas para a integralização dos estudos de Doutorado. Sendo 

assim, além das disciplinas, o curso de mestrado é integralizado com a dissertação, que 

equivale a 40 créditos, o de doutorado com a tese, que equivale a 90 créditos, e com os 

exames de qualificação e proficiência em língua estrangeira (este último realizado durante 

a seleção). 

As 62 dissertações e 6 teses defendidas no PPGAS/UFSCar tiveram em todos os 

casos bancas de julgamento que contaram com participantes externos, seguindo as regras 

colocadas no regimento interno do PPGAS e no regimento geral da pós-graduação da 

UFSCar. As dissertações e teses estão na base de consultas da biblioteca da UFSCar, 

podendo ser consultadas em sua íntegra através de download de seu conteúdo na internet 

(e todas disponibilizadas através do website do PPGAS/UFSCar). Além disso, para 

estimular a qualidade, participamos dos concursos de melhores trabalhos promovidos 

pela ANPOCS e CAPES, além de contarmos com uma parceria firmada com a Editora da 

Universidade Federal de São Carlos (EDUFSCar) para a publicação dos melhores 

trabalhos em uma coleção de livros intitulada Coleção Aracy Lopes da Silva – Estudos 

em Antropologia Social. 
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Em complemento a estas atividades, foram desenvolvidas no ano de 2014 uma 

série de atividades extracurriculares, com grande participação dos docentes e discentes, 

das quais destacamos as Quartas Indomáveis – série de eventos com professores 

convidados que ocorre uma quarta-feira por mês, simpósios e seminários (ver item 

visibilidade). A qualidade da produção discente tem se manifestado em sua grande 

participação em congressos de âmbito nacional e internacional, como a Reunião 

Brasileira de Antropologia e os Encontros Anuais da ANPOCS, e em congressos 

internacionais, em particular as Reuniões de Antropologia do Mercosul e as Reuniões 

Equatoriais de Antropologia. E, também, nas publicações dos alunos, de trabalhos 

apresentados em congressos e de resenhas de livros, assim como a nossa estimada 

publicação em meio digital, a R@U – Revista de Antropologia da UFSCar (ISSN 2175 – 

4705, https://sites.google.com/site/raufscar/), que é gerida por uma comissão mista de 

docentes e discentes. Vale notar, inclusive, que a R@U tem recebido várias contribuições 

de antropólogos do exterior, especialmente daqueles que em algumas oportunidades nos 

visitaram nesses últimos 4 anos. 

Sobre a R@U, o ano de 2017 demonstrou a viabilidade e as potencialidades de 

uma revista acadêmica ser gerida por uma comissão mista docente e discente – o que 

acontece desde 2013, quando ela passou de revista dos alunos para uma revista do 

PPGAS/UFSCar. Temos, assim, um raro caso onde uma revista originalmente organizada 

por alunos transformou-se na revista oficial do programa. A publicação tem funcionado 

muito bem com editores docentes e discentes, trabalhando conjuntamente para produzir 

uma revista cada vez melhor. Essa transformação da revista se deu devido à percepção 

que temos de sua alta qualidade, ao já grande envolvimento dos docentes na sua produção 

e à vontade de que a revista tenha maior e melhor recepção entre os pares da academia 

brasileira. A R@U vem aumentando sua difusão no cenário antropológico nacional, e 

agora, a partir de 2018, passará a ser organizada por editora contratada pela UFSCar, 

devendo integrar, em breve, uma base de periódicos digitais que está sendo estruturada 

pela universidade. 

Finalmente, no último triênio (2010-2012), o PPGAS/UFSCar subiu para a nota 5, na 

avaliação trienal. Acreditamos que os esforços realizados até aqui foram reconhecidos 

com a avaliação muito positiva no relatório trienal da área de antropologia e arqueologia 

da CAPES. Iniciamos, pois, o triênio atual (2013-2015), com vontade renovada, e 

seguimos melhorando neste ano intermediário de 2014. Na próxima seção (objetivos) 

discutiremos as reestruturações de posicionamento e planejamento impulsionados pelo 

aumento da nota e pelas condições atuais de produção de conhecimento no Brasil. 
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2) Objetivos 
 

Objetivos gerais e específicos 

 

Objetivos Gerais 

O curso tem como objetivo principal oferecer uma formação especializada no 

nível de pós-graduação que permita o exercício de atividades qualificadas na área por 

parte dos profissionais que são formados. O foco é na formação de pesquisadores em 

antropologia, capazes de propor e desenvolver pesquisas e publicar seus resultados em 

diversos meios. Para atingir os objetivos dessa formação em alto nível, é preciso dar lugar 

a uma formação acadêmica teórica cuidadosa, habilitando os alunos a desenvolverem 

atividades de docência após a conclusão do mestrado e/ou do doutorado.  

 

Objetivos Específicos  

Procura-se, assim, tanto atender à demanda por uma formação discente e 

profissionalizante mais específica e adequada às linhas de pesquisa desenvolvidas pelo 

corpo docente da área de Antropologia da UFSCar, quanto fortalecer a crescente expansão 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos docentes da área em um projeto 

acadêmico que lhe seja próprio e reúna as condições acadêmicas e institucionais para a 

sua maior consolidação e autonomia. Nesse sentido, também o corpo discente tem uma 

importante atuação não só em suas pesquisas específicas, como também no ensino e 

extensão desenvolvidos na UFSCar, inclusive e particularmente no que se refere ao 

programa de cotas indígenas para alunos de graduação. Importante também salientar que 

o PPGAS tem estimulado, através de financiamentos e subsídios, que seus alunos 

realizem pesquisa de campo de qualidade e apresentem trabalhos nos eventos de 

antropologia, bem como vê seus primeiros esforços em formar docentes e profissionais 

se realizando com as defesas de mestrado e doutorado e posterior colocação de seus 

alunos em quadros de universidades públicas e de outras instituições que acolhem 

antropólogos. Nosso propósito, assim, é estimular vivamente a integração das atividades 

de pesquisa com as de ensino e extensão, bem como o intercâmbio de pesquisas em 

âmbito nacional e internacional. 

A formação específica se liga às três áreas de pesquisa do PPGAS/UFSCar, 

concentrando os esforços em formar pesquisadores em temáticas ligadas às mesmas: 

antropologia urbana, antropologia política e estudos ameríndios (etnologia indígena). O 

curso contempla a formação não só de pesquisadores acadêmicos, mas de pesquisadores 

ligados a diversas entidades públicas, como o IPHAN, FUNAI, MJ etc. Nesses vários 

lugares institucionais tem sido crescente a demanda por antropólogos capazes de 

desenvolver pesquisas que sustentem a produção de políticas públicas. Estamos 

preocupados, portanto, com a formação também de quadros para a estrutura do Estado 

brasileiro. Por outro lado, essa mesma estrutura tem demandado também cada vez mais 

produções por encomenda, na forma de laudos, perícias e relatórios de impacto, por 

exemplo. Nossos pesquisadores são formados também para dar conta de atuar nesse 



12 
 

campo de atividades como consultores em assuntos ligados às suas temáticas de pesquisa 

e especialidades. Além disso, nossa formação capacita profissionais para atividades em 

organizações não governamentais (ONGs) de naturezas diversas, em que alguns de nossos 

alunos estão presentemente engajados. 

 

Perfil do egresso 

O programa pretende formar pesquisadores em Antropologia Social, que tenham 

ampla capacidade em desenvolver propostas de pesquisa, executá-las e publicar seus 

resultados em textos de alta qualidade. Formar pesquisadores prontos para contribuir com 

o avanço da pesquisa em qualquer lugar de trabalho, seja em universidades públicas ou 

privadas ou ainda em órgãos públicos e em atividades de consultoria. Esse perfil é 

buscado por meio de cursos de formação avançados, de disciplinas de produção e 

realização de projetos, de aprendizado no desenvolvimento de temas de pesquisa, por um 

lado, e, por outro, pela realização de pesquisa sob supervisão cuidadosa dos/as 

orientadores/as.  

O programa também pretende formar antropólogos que sejam capazes de ministrar 

aulas em áreas centrais à formação básica de cientistas sociais e antropólogos, além de 

formar profissionais capazes de lecionar em nível avançado em suas áreas específicas de 

formação dentro do campo antropológico. As disciplinas oferecidas cobrem o campo 

básico e obrigatório de conhecimento, além de cursos avançados em áreas específicas de 

pesquisa relacionadas às linhas de pesquisa do PPGAS/UFSCar.  
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3) Proposta Curricular 

 

Estrutura curricular 

A estrutura curricular do PPGAS, no mestrado, é composta por 7 ou 6 disciplinas. 

No caso de estudantes sem bolsa (ou com bolsa FAPESP), é preciso cursar 3 disciplinas 

obrigatórias (Teorias Antropológicas Clássicas e Teorias Antropológicas 

Contemporâneas e Metodologias de Pesquisa em Antropologia Social I) e mais três 

disciplinas optativas, à escolha do estudante. No caso de estudantes bolsistas CAPES e 

CNPq, ainda é preciso cursar a disciplina de Estágio de Docência. Além disso, os e as 

alunas cursam duas disciplinas obrigatórias de poucos créditos, ligadas às Quartas 

Indomáveis (Laboratório de Antropologia Contemporânea I e II). 

No caso do doutorado, passamos, antes mesmo do ultimo quadriênio, por uma 

modificação na estrutura curricular. Até 2012, as e os estudantes deveriam cursar 5 

disciplinas (ou 6). Uma disciplina de Teoria Antropológica para o Doutorado, uma de 

discussão metodológica (Seminários de Pesquisa Antropológica) e mais três optativas. 

Caso a/o estudante dispusesse de bolsa CAPES ou CNPq, devia cursar a disciplina de 

Estágio de Docência. No triênio seguinte (2010-2012), decidimos abolir as disciplinas 

obrigatórias e permitir às e aos estudantes cursarem quatro disciplinas optativas mais uma 

obrigatória de produção de projetos (a fim de estimular a busca de bolsas junto à 

FAPESP), além das duas disciplinas (obrigatórias para mestrado e doutorado) de poucos 

créditos ligadas às Quartas Indomáveis (Laboratório de Antropologia Contemporânea I e 

II). Novamente, caso o aluno tenha bolsa CAPES ou CNPq, deve cursar a disciplina de 

Estágio de Docência.  

No caso de alunos de doutorado que venham de outras áreas, a grade é diferente: 

o aluno deve cursar as três disciplinas obrigatórias do mestrado mais três optativas (além 

de estágio docência, caso seja bolsista CAPES ou CNPq, e das disciplinas vinculadas às 

Quartas Indomáveis). 

 

Experiências inovadoras de formação 

O PPGAS/UFSCar, em conjunto com a Coordenação do Curso de Bacharelado 

em Ciências Sociais, participa de um projeto piloto que busca proporcionar aos 

doutorandos do PPGAS experiência em tutoria a alunos de graduação por meio do 

Laboratório de Produção Acadêmica em Ciências Sociais (LAPA).  Concebido  e criado 

pela Profa. Anna Catarina Morawska Vianna em 2014, o LAPA tem como meta reforçar 

a formação específica metodológica e instrumental dos alunos de graduação em Ciências 

Sociais, prevista no Projeto Pedagógico do Curso como um dos quatro grupos de 

conhecimento e conteúdos curriculares básicos. O objetivo do LAPA é contribuir para o 

avanço tanto das disciplinas metodológicas e instrumentais quanto das disciplinas 

específicas teóricas, na medida em que desenvolverá nos alunos a capacidade de produzir 

diferentes tipos de textos em nível de excelência, tais como resenhas, revisões 

bibliográficas, projetos de pesquisa e artigos acadêmicos. Este projeto piloto pretende 

conjugar, de um lado, a formação dos alunos de graduação e, de outro, a formação dos 
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pós-graduandos do PPGAS, sobretudo no que concerne à capacidade de 

tutoria/orientação de alunos. 

Em 2014, o esforço se concentrou em conseguir recursos para a infraestrutura do 

LAPA e negociar um local dentro da universidade onde pudesse operar. A partir de 2015, 

o LAPA funcionará no Centro de Formação de Jovens Pesquisadores, prédio em frente 

ao Departamento de Ciências Sociais, equipado com 10 computadores, mesas, cadeiras e 

armários adquiridos com verba da Pró-Reitoria de Graduação e do Departamento de 

Ciências Sociais da UFSCar. 

Salientamos, ainda, a cooperação entre docentes e discentes para a organização e 

a participação ativa em eventos, produzido um aprendizado relevante e inovador no seio 

do PPGAS. O maior fruto dessa experiência é a coordenação conjunta entre docentes e 

discentes da revista R@U, que passou a ser uma revista do programa e não mais uma 

revista de alunos. Acreditamos que esse processo produz um enriquecimento da 

experiência de aprendizado dos alunos, no contato direto com os docentes e descobrindo 

as formas de condução de processos complexos como a organização de eventos e a 

produção de uma revista.  



15 
 

4. Oferta e demanda de vagas 

 

Número de vagas ofertadas no ano – Mestrado: 

 

Número de inscritos no ano – Mestrado: 

 

Número de aprovados no ano – Mestrado: 

 

Número de vagas ofertadas no ano – Doutorado: 

 

Número de inscritos no ano – Doutorado:  

 

Número de aprovados no ano – Doutorado:  



16 
 

5) Infraestrutura 

 

Laboratórios 

O PPGAS/UFSCar vem desenvolvendo seus grupos de pesquisa gradualmente, o 

que tem resultado na constituição de diversos laboratórios, a maior parte deles já 

cadastrada no Diretório de Pesquisas do CNPq. Desde 2014, um novo prédio de 

laboratórios (LIDEPS - Laboratório Integrado de Documentação e Estatísticas Políticas e 

Sociais) foi entregue ao Centro de Educação e Ciências Humanas, que congregou estes 

laboratórios em um espaço físico específico. Nesse novo prédio, o PPGAS recebeu 03 

salas de aproximadamente 18m2 cada uma, com 04 ou 05 Estações de Trabalho 

(comportando pontos de internet, tomadas, mesas, cadeiras e armários e com capacidade 

total para 14 alunos trabalharem simultaneamente), que passaram a abrigar os seus 

Grupos de Pesquisa/Laboratórios divididos de acordo com as três linhas de pesquisa do 

PPGAS/UFSCar: Antropologia Política, Antropologia Urbana e Estudos Ameríndios. 

O Laboratório de Antropologia Política comporta o Grupo de Pesquisa 

Antropologia do Estado e da Guerra, coordenado pelo Prof. Piero de Camargo Leirner; o 

LEAP (Laboratório de Estudos de Agenciamentos Prisionais) e o HYBRIS, ambos 

coordenados ou co-coordenados pelo Prof. Jorge Mattar Villela, e o LE-E (Laboratório 

de Experimentações Etnográficas), coordenado pela Prof. Anna Catarina Morawska 

Vianna. 

O Grupo de Pesquisa ANTROPOLOGIA DO ESTADO E DA GUERRA, 

cadastrado no Diretório de Grupos Pesquisas do CNPq, conta com 5 pesquisadores (Piero 

C. Leirner - UFSCar; Marcos P. D. Lanna - UFSCar; CiméaBeviláqua - UFPR; Luiz 

Eduardo L. Abreu - UnB) e 10 estudantes em formação, entre graduação, mestrado e 

doutorado. Este grupo parte de reflexões etnográficas de processos políticos, eleitorais, 

de setores do Estado, como também de processos que envolvem violência e política, 

constituição de exércitos e análises antropológicas da guerra, vendetas e violência, 

análises de burocracias e políticas públicas. Entre seus objetivos estão a compreensão de 

dimensões não normativas da política e do Estado, o que acarreta na investigação de 

práticas de apropriação/seleção/manipulação de símbolos nestas esferas, por vezes 

podendo até ser tomados como dimensões inconscientes da realidade. Desse modo, 

também podem ser tomados os projetos de constituição do Estado-Nação, tomando suas 

políticas de construção de alteridades, de nacionalidades e manipulação de símbolos 

nacionais. De outra forma, ainda podem ser tratadas modalidades de guerra e violência 

como formas de relação, e o Estado e a política como linguagens. Outro ponto a ser 

destacado é a preocupação em desenvolver reflexões teórico-metodológicas a partir da 

investigação etnográfica de objetos dessa natureza. 

Desde o início de 2007, o HYBRIS (Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Relações 

de Poder, Conflitos, Socialidades), coordenado também pelo Prof. Jorge Mattar Villela 

em conjunto com a Profa. Dra. Ana Claudia Duarte Rocha Marques (PPGAS/USP), 

reúne-se para estudar e discutir textos e pesquisas, realizadas e em andamento, com 

objetos e recortes bastante diversos que privilegiem abordagens que discutam concepções 

de política e de poder em relação aos mais diversos temas de pesquisa, colocando em 
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discussão o uso de certas ferramentas, noções e conceitos analíticos disponíveis nas 

ciências sociais a partir de categorias nativas que emergem em um procedimento 

privilegiadamente etnográfico. Como resultado da formação de alunos, organização de 

eventos e fomento de pesquisas que empreende desde 2007, o HYBRIS vem expandindo 

a sua inserção institucional. Em 2014, passou a contar com 25 pesquisadores, tanto de 

graduação quanto de pós-graduação, vinculados a duas instituições: 14 no 

PPGAS/UFSCar e 10 no PPGAS/USP. 

O LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÕES ETNOGRÁFICAS (LE-E), sob 

a coordenação da Prof. Anna Catarina Morawska Vianna, é um grupo de pesquisa 

vinculado ao Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade 

Federal de São Carlos (PPGAS-UFSCar) que, desde 2013, conta com pesquisadores de 

graduação e pós-graduação das mais variadas subáreas da antropologia social reunidos 

em torno de debates teórico-metodológicos sobre o fazer etnográfico. Seu eixo definidor 

não é o estudo de uma área temática específica, mas sim discussões metodológicas a 

respeito das etapas que necessariamente marcam a confecção de uma etnografia: o recorte 

da pesquisa; a mobilização da bibliografia; as estratégias empregadas durante o trabalho 

de campo; a confecção do texto etnográfico diante de problemas específicos colocados 

pelo campo. Ao invés da busca por soluções a problemas gerais de método, o grupo 

procura discutir possibilidades caso a caso. O objetivo é encorajar experimentações com 

materiais etnográficos e bibliográficos de modo a operar torções de perspectivas, 

descrições inesperadas, comparações não convencionais. A partir de 2017, o LE-E passou 

a privilegiar discussões sobre a imbricação entre a técnica e política que marca 

empreendimentos estatais e privados, assim como a produção de conhecimento em torno 

deles. O LE-E obteve registro do diretório de grupos de pesquisa do CNPq em 2014 e 

atualmente conta com 23 pós-graduandos (21 da UFSCar, 1 da Unicamp, 1 da USP) e 3 

alunos de iniciação científica. Também em 2014, o LE-E desenvolveu um website: 

https://leeufscar.wordpress.com/. Como resultado dos financiamentos de pesquisa, este 

laboratório já adquiriu 50 livros, dois computadores (notebook HP e netbook Acer) e uma 

impressora HP6122 que estão à disposição dos orientandos do PPGAS neste laboratório. 

O Prof. Luiz Henrique de Toledo passou a coordenar, a partir de 2013, O 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DAS PRÁTICAS LÚDICAS E SOCIABILIDADE 

(LELuS) para dar conta especificamente desta abordagem, o qual já se encontra também  

cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Este grupo tem o propósito de 

agregar pesquisadores em vários níveis (graduandos, mestrandos, doutorandos e pós 

doutorandos) em torno das temáticas que associam corporalidade, sociabilidade, gênero, 

transgressão e moralidades aos objetos empíricos circunscritos aos temas da juventude, 

formas de apropriação dos espaços públicos, modalidades esportivas e lúdicas ou práticas 

sociais diversas que, de alguma maneira, respondam às demandas e usos do corpo, quer 

na sua afirmação e expressão de subjetividades e identidades, quer na produção de habitus 

e estilos de vida que definam práticas políticas contrastivas em contexto variados. 

Atualmente, o grupo conta com dois alunos de graduação que iniciam investigações sobre 

modalidades de lutas e expressão de sociabilidade, dois doutorandos e um pós 

doutorando, tendo sido já defendida uma tese de doutorado que analisa o contexto político 

das chefias e a formação de lutadores no Alto Xingu em 2013. Dentre os pesquisadores 

de doutorado e de pós-doutorado, um trabalha a questão da formação de jogadores em 

contexto comparado (Brasil, Uruguai e Argentina), e outro no campo do gênero, 
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investigando práticas esportivas dissonantes no contexto da heteronormatividade 

esportiva relacionada aos mega eventos esportivos (tais como Olimpíadas). O LELuS está 

também associado ao Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) Ludens (Núcleo Interdisciplinar 

de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da Universidade de São Paulo) e já 

conta com pesquisas em andamento financiadas pelo respectivo NAP, a saber, “O Brasil 

na Arquibancada”, co-coordenado por Luiz Henrique de Toledo, “Torcidas gays no 

Futebol: modos de torcer e representações das masculinidades nas arquibancadas”, 

coordenado por Wagner Carmargo (pós-doutor pelo PPGAS/UFSCar), e “Dom, dinheiro 

e laços de família” coordenado por Júlio César Palmiéri (doutor pelo PPGAS/UFSCar). 

O LELuS integra atualmente, com o LEM (Laboratório de Estudos Migratórios) 

e o Núcleo de Estudos da Hierarquia e do Valor, o Laboratório de Antropologia Urbana, 

outro laboratório que o PPGAS/UFSCar possui no LIDEPS, este coordenado pelo Prof. 

Igor José de Renó Machado. Este laboratório comporta hoje cinco estações de trabalho, 

com uma mesa de reuniões e três estantes, para além de cinco pontos de internet. 

O LABORATÓRIO DE ESTUDOS MIGRATÓRIOS (LEM), coordenado pelo 

Prof. Igor José de Renó Machado, existe desde 2006, dedicando-se a pesquisas sobre a 

mobilidade humana. Tem sido também o instrumento de nucleação de um grupo de 

pesquisa sobre migrações, especificamente sobre migrações japonesas e parentesco 

migrante, com auxílio de recursos da FAPESP e CNPq, o que resultou em dissertações e 

teses defendidas e em uma coletânea publicada pela EdUFSCar. No seio do Lem foi 

criado também o Laboratório de Estudos Japoneses (LEJ; o nome oficial em japonês é 移

住研究グループ- 日本研究室), tendo como objetivo estreitar os laços com a academia 

japonesa e promover o intercâmbio acadêmico com o Brasil. O LEJ é coordenado pelo 

pesquisador Victor Hugo Martins Kebbe da Silva, Fellow da Japan Foundation 

(JapaneseStudies/Intellectual Exchange Department), Pesquisador Associado da 

Faculdade de Educação da ShizuokaUniversity e Pesquisador 

Associado/VisitingResearcher do Anthropological Institute da NanzanUniversity.  O 

grupo conta, ainda, com mais quatro alunos de doutorado e cinco de mestrado. 

O NÚCLEO DE ESTUDOS DA HIERARQUIA E DO VALOR, coordenado pelo 

Prof. Marcos Lanna, cadastrado também no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, 

conta, atualmente, com 06 estudantes de pós-graduação, 3 mestrandos e 3 doutorandos, 

além de fazer seminários abertos à presença de alunos da graduação. O objetivo deste 

Núcleo é realizar etnografias a respeito de temas como circulação e mercantilização, a 

hierarquia entre dom e mercadoria, a redefinição dos campos do parentesco e da economia 

e sua interligação, a concepção do dom como dívida e a reciprocidade de perspectivas. 

Completando os laboratórios do PPGAS no LIDEPS, o  Laboratório de Etnologias 

Transespecíficas (LETS) (que é uma transformação do antigo Laboratório de Estudos 

Ameríndios) tem o mesmo tamanho dos outros dois laboratórios, contando atualmente 

com 04 estações de trabalho com dois computadores, além de mesas, cadeiras, 03 

armários, e uma biblioteca especializada em formação. Fazem parte deste laboratório os 

seguintes professores do PPGAS/UFSCAR: Clarice Cohn (coordenadora), Felipe Vander 

Velden (Líder do Grupo de Pesquisa no CNPq), Geraldo Andrello, Marina Cardoso, 

Pedro Lolli, Piero Leirner, Edmundo Peggion (UNESP-Araraquara, nosso colaborador no 

PPGAS) e seus respectivos orientandos em nível de graduação (iniciação científica e 
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monografia), mestrado e doutorado, além de um conjunto de pesquisadores colaboradores 

de outras instituições e alunos de graduação e pós-graduação de docentes do 

PPGAS/UFSCar que não são membros do LETS. No total, o LETS congrega 48 

pesquisadores de todos os níveis. Este laboratório tornou-se um Grupo de Pesquisa 

Cadastrado no CNPq em 2017, nuclearizando as pesquisas de Antropologia das 

Populações Ameríndias (cujas áreas temáticas principais são saúde e educação indígena, 

a cargo, respectivamente das Profas. Marina Cardoso e Clarice Cohn na região do Xingu, 

mas não especificamente; etnologia e etnohistória do sudoeste amazônico, e em especial 

dos Karitiana e dos Tenharim, pelos professores Felipe Vander Velden e Edmundo 

Peggion, respectivamente, e do Alto Rio Negro, pelos professores Geraldo Andrello, 

Pedro Lolli e Piero Leirner), Quilombolas e outras Populações Tradicionais (com os 

professores Geraldo Andrello e Felipe Vander Velden) e Relações entre humanos e não 

humanos (animais, objetos, plantas, máquinas, instituições, paisagens, espíritos, estados, 

entre muitos outros).  

Este novo Laboratório de Etnologias Transespecíficas está constituído em cinco 

grandes linhas de pesquisa integradas por seus pesquisadores docentes e discentes, a 

saber: 1) Etnologia indígena/Etnologias regionais comparadas, linha de pesquisa que 

busca fomentar discussões comparativas a partir dos trabalhos de docentes e estudantes 

concentrados nas sociedades indígenas localizadas em distintas áreas etnográficas, com 

especial foco naquelas em que os pesquisadores permanentes do LETS vêm concentrando 

seus trabalhos: o alto e médio rio Negro (Tukano, Baré, Piratapuya, Maku), o rio Xingu 

(e, aqui, tanto o alto Xingu – Kalapalo – quanto o Médio Xingu – Xikrin do Bacajá, Arara 

do Laranjal e Assurini do Koatinemo) e o alto rio Madeira (Tenharim, Karitiana, Tupari, 

Kujubim), mas também as Guianas (Makuxi, Taurepang), o Nordeste (Xukuru, Xokó, 

Tuxá) e o Sul (Guarani, Tupi Guarani, Kaingang) do Brasil; 2) Conhecimentos indígenas 

e tradicionais e formas de objetivação: educação, patrimônio, cultura, religião e ciência, 

linha que explora diferentes modalidades de objetivação das culturas de povos indígenas, 

comunidades quilombolas e outras populações tradicionais, com especial ênfase nos 

processos de patrimonialização e valorização da cultura, nas formas singulares de 

construção de processos escolares e educacionais e de reflexão sobre eles, nas diferentes 

manifestações do fenômeno religioso, nas relações com o estado e nas modalidades de 

produção, circulação e negociação de conhecimentos locais,tradicionais e indígenas, bem 

como nas suas relações variadas com distintas áreas da ciência ocidental-moderna; 3) 

Populações Indígenas, Quilombolas e Tradicionais no Estado de São Paulo, que agrega 

estudos sobre distintas populações no estado de São Paulo, com atenção específica aos 

povos indígenas, às comunidades quilombolas e a outras populações tradicionais. Esta 

linha pretende se articular às demandas emergentes destas populações por uma maior 

integração com o conhecimento acadêmico, com vistas ao apoio qualificado à 

reivindicações territoriais e à projetos de diferentes matizes (educação, saúde, patrimônio, 

direitos, revitalização cultural, produção etc); 4) IV. Humanos e não humanos em 

paisagens indígenas, quilombolas e tradicionais no Brasil, linha de pesquisa que se 

concentra em investigações que abordem as múltiplas relações entre grupos humanos e 

distintos coletivos de não humanos, com ênfase especial nas interações entre as 

comunidades e o chamado meio ambiente. Dar-se-á, assim, atenção a trabalhos que 

focalizem as variadas modalidades de mútua constituição ou socialização entre grupos 

indígenas, tradicionais e quilombolas e toda sorte de não humanos, a saber, animais, 
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plantas, fenômenos meteorológicos e geográficos, paisagens, espíritos, seres 

sobrenaturais e monstruosos, deuses, artefatos e máquinas, entre outros; e 5) História, 

cultura e natureza na Serra Geral paulista, linha de recorte regional que busca desenvolver 

e apoiar pesquisas e ações que se concentrem na região da Serra Geral paulista, cuja 

porção norte abriga a cidade de São Carlos e municípios vizinhos. Esta linha acolhe 

trabalhos que se vinculam teórica e metodologicamente a uma ou mais das demais linhas 

descritas acima. Pretende-se constituir, com isso, em um espaço de articulação do LETS 

com as demandas das comunidades que se relacionam ou manifestem interesse em se 

relacionar mais diretamente com a UFSCar. 

De um modo geral, o LETS espera investir em projetos de pesquisa comparativa 

com o propósito de estimular análises etnográficas que se voltem para outras concepções 

acerca do que é, precisamente, humanidade, pessoa, política e parentesco entre distintos 

coletivos humanos e não humanos em paisagens etnográficas diversificadas. Não 

obstante, como algumas das linhas acima descritas apontam, os objetivos do LETS não 

se resumem aos projetos de pesquisa, mas espera-se incrementar, por meio do 

Laboratório, as relações do PPGAS (e da UFSCar como um todo) com as distintas 

comunidades estudadas. Algo nesse sentido já está em andamento, desde 2014, quando 

os professores Andrello e Vander Velden iniciaram entendimentos com a 

Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no 

estado de São Paulo (ver item “Inserção Social”) visando à elaboração de dois laudos 

antropológicos para a identificação de terras quilombolas no interior do estado. A 

assinatura do Termo de Execução Descentralizada, em 2015, firmando um convênio entre 

o INCRA e o PPGAS/UFSCar, permitiu a montagem de um grupo de pesquisadores, 

composto por estudantes de graduação, mestrado e doutorado, que vem conduzindo os 

estudos previstos desde 2016 (e que devem ser concluídos no segundo semestre de 2018). 

Esta oportunidade é estratégica do ponto de vista de um exercício comparativo de mais 

largo alcance. A ideia é a de, paralelamente à produção de relatórios de identificação – 

questão que conduz, sobretudo, aos temas da etnicidade e do território –, impulsionar 

pesquisas entre populações quilombolas e tradicionais do sudeste voltadas para seus 

“territórios imateriais”, por assim dizer. Apesar do grande contraste que apresentam com 

relação à Amazônia indígena, pretende-se assim manter o foco nos temas mencionados 

acima, ou ao menos em parte deles, seguindo a mesma orientação de experimentar 

simetrizações. Isto é, abordar narrativas, mitologias ou cosmologias locais enquanto 

formas de conhecimento equivalentes ao conhecimento científico e à metafísica 

ocidentais, com seus dispositivos próprios de produção e validação. 

Outro grupo vinculado ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq é o 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ANTROPOLOGIA DA 

CRIANÇA – LEPAC, coordenado pela Profa. Clarice Cohn desde 2009, e composto por 

estudantes de graduação e pós-graduação, contando também com colaboradores. Os 

pesquisadores do LEPAC estão engajados em pesquisas em campos diversos da 

antropologia, com focos diversos e com crianças em circunstâncias e condições diversas. 

Esse vasto campo de pesquisas tem permitido ao grupo debater temas que abrangem a 

visão das crianças de sua própria condição de saúde e segurança, de qualidade de vida, da 

cidade, do espaço urbano, da escola e dos conteúdos que essa instituição busca transmitir 

a elas, das relações, do corpo, da arte e de sua criação e fruição, e da própria condição de 

criança. Tem, assim, permitido também debater os percursos e os instrumentos de 
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pesquisa que possibilitam acessar e apreender esses modos diversos de perceber e viver 

o mundo e a vida, que é o das crianças com quem se relacionam em suas pesquisas. O 

LEPAC realiza reuniões periódicas, e diversas dissertações defendidas no PPGAS 

resultaram destes debates, uma delas em processo de publicação. O grupo tem tido 

também grande a participação em fóruns e eventos acadêmicos, tais como nos Encontros 

Anuais da ANPOCS (de 2007 a 2011) e nas Reuniões Brasileira de Antropologia (RBAs). 

Os grupos e laboratórios de pesquisa de pesquisa têm, assim, profunda conexão 

com as linhas de pesquisa do PPGAS/UFSCar, tendo sido fundamentais na reestruturação 

por que passamos ao longo de 2012 e que se consolidou em 2013 e 2014. Ao reduzirmos 

as linhas de pesquisa de 5 para 3 (Estudos Ameríndios, Antropologia Política e 

Antropologia Urbana), número mais adequado ao tamanho do PPGAS (que conta com 

apenas 10 docentes permanentes, além de 3 colaboradores e 3 docentes visitantes pós-

doutorandos), o critério que nos guiou na constituição das novas linhas foi justamente a 

ação consolidada dos grupos de pesquisa em sua história recente no PPGAS/UFSCar. 

Assim, a nova configuração das linhas de pesquisa traduz a prática de investigação 

nucleadas no PPGAS/UFSCar e a integração entre as pesquisas desenvolvidas pelos 

docentes e alunos do nosso Programa de Pós-Graduação. 

Há, ainda, que se mencionar o Laboratório de Produção Acadêmica em Ciências 

Sociais (LAPA), criado em 2014, em parceria com a Coordenação do Curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais. Este laboratório, instalado no Centro de Formação de 

Jovens Pesquisadores (prédio em frente ao Departamento de Ciências Sociais da 

UFSCar), tem proporcionado aos doutorandos do PPGAS experiência em tutoria a alunos 

de graduação, especialmente no tocante à produção de textos acadêmicos em nível de 

excelência, tais como resenhas, revisões bibliográficas, projetos de pesquisa e artigos. Em 

2017, o laboratório funcionou já equipado com verbas da Pró-Reitoria de Graduação e do 

Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. 

 

Recursos de Informática 

A UFSCar disponibilizou uma rede rápida para o campus de São Carlos, 

melhorando em muito a qualidade do acesso à internet. A Universidade oferece ainda 

uma boa estrutura de rede wireless (eduroam) com acesso gratuito para alunos em 

diversos locais da universidade, facilitando a utilização da rede e a produção de pesquisas 

e consultas aos acervos on-line. Como nesses tempos a posse de um notebook é regra 

entre os alunos, a importância de uma rede efetivamente rápida (10 Gbps) é crucial. E, 

nesse sentido, a UFSCar oferece ótimos serviços aos alunos do PPGAS/UFSCar. 

Em termos de recursos instalados, as salas individuais dos docentes, que abrigam 

até dois microcomputadores, têm funcionado como local de atividades para os alunos que, 

ao fazerem parte das equipes de pesquisa, têm acesso a essas salas. Todos os 

computadores estão ligados diretamente à Internet via o sistema de rede da UFSCar, e 

conta-se, ainda, com impressoras, scanners e ramais telefônicos. Recursos de informática 

também são disponibilizados a todos os alunos nos Laboratórios de Informática do 

campus. 
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O Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) conta com um laboratório de 

informática acessível aos alunos, instalado no prédio AT2, com mais de 30 computadores 

disponíveis. O auditório do Departamento de Ciências Sociais, utilizado pelo PPGAS em 

seus eventos, conta com internet wireless, datashow e aparelhagem de som. A sala de 

defesas e reuniões do Departamento conta com aparelhagem para vídeo-conferências. 

Como parte ainda do projeto de criação de um prédio dedicado exclusivamente à pesquisa 

no âmbito do CECH, os alunos de graduação em Ciências Sociais da UFSCar, assim como 

os alunos do PPGAS vinculados aos laboratórios de pesquisa já cadastrados, têm agora 

um espaço exclusivo para o acesso e a pesquisa digital. 

Com a criação do LIDEPS (Laboratório Integrado de Documentação e Estatísticas 

Políticas e Sociais), o PPGAS ganhou não só o acesso a mais três salas nas quais foram 

alocadas os seus laboratórios nucleados de acordo com as três linhas temáticas do 

Programa, mas também uma nova infraestrutura de informática, que já está sendo alocada 

com recursos da Universidade (estações de trabalho, com pontos de internet, tomadas, 

mesas, cadeiras e armários). Além disso, o LIDEPS conta com uma parte pública, pensada 

como centro de formação de jovens pesquisadores, para a qual os materiais de informática 

já foram alocados ainda com recursos REUNI (10 computadores), para além de um 

Auditório planejado para receber 45 pessoas e com datashow. 

Além disso, desde 2015 funciona o LAPA - Laboratório de Produção Acadêmica 

em Ciências Sociais (ver item “Laboratórios”), com 10 novos computadores, entre outros 

recursos, que podem ser utilizados pelos alunos do PPGAS. 

 

Biblioteca 

O acervo total de livros da Biblioteca Comunitária da UFSCar (BCo) é de 

aproximadamente 240 mil volumes, além de 2 mil teses e 4.500 periódicos, dos quais, 

aproximadamente 80.000 livros e 1.300 periódicos respondem pelas áreas de Ciências 

Sociais e afins – Antropologia, Sociologia, Ciência Política, História, Filosofia, Letras e 

Linguística). A biblioteca da UFSCar também vem aumentando rapidamente o seu 

acervo, principalmente por conta do apoio da FAPESP em editais específicos para compra 

de livros (FAPLIVROS). Apenas nos últimos dois anos, com o apoio desse edital e dos 

recursos do REUNI, foram adquiridas cerca de 3.000 obras de antropologia, propiciando 

a atualização do acerco da BCo da UFSCar no que se refere à área específica. A BCo tem 

se preocupado também em oferecer cada vez mais acessos às bases de periódicos e livros 

on-line, aumentando em muito a abrangência do acervo de consulta dos alunos. 

Atualmente, a BCo conta com acesso às seguintes bases: 

Periódicos CAPES (acesso a milhares de periódicos); 

Cambridge Books Online (acesso a livros online da editora Cambridge); 

Wiley Onlinelibrary (acesso a mais 2200 periódicos e 15000 livros online publicados pela 

Wiley); 

Library Press Display (base online de jornais de vários países, com acesso a mais de 2200 

jornais); 
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Web of Science (acesso às bases de citação Social SciencesCitation Index (SSCI) e 

periódicos Thomson Reuters); 

Science Direct (mais de 3200 periódicos e 11000 livros online). 

Além do acervo geral da Biblioteca Comunitária, deve-se destacar que, desde 

1996, a UFSCar detém o acervo particular do Professor Florestan Fernandes, com 7.348 

exemplares, composto, em sua grande parte, de obras em Ciências Sociais. Esse acervo 

contém uma rara coleção das principais obras clássicas da antropologia britânica, francesa 

e norte-americana, além da produção nacional até os anos 1970, incluindo-se aí vários 

periódicos. Cabe notar, ainda, que é possível ter acesso às notas pessoais de Fernandes, 

como aulas, cursos, correspondências e, também, catalogadas, as anotações realizadas em 

livros e artigos de periódicos. O acervo acaba de ganhar uma versão digital, e a nominação 

de Memória do Mundo da UNESCO. Os alunos e professores do PPGAS dispõem 

também dos acervos do Arquivo Ana Lagoa, que conta com cerca de 1600 livros, 20 mil 

recortes de jornal, cerca de 2 mil fascículos de periódicos, além de centenas de 

documentos, e a Unidade Especial Informação e Memória do Centro de Educação e 

Ciências Humanas (UEIM/CECH/UFSCar). 

Outra coleção importante é a coleção Aracy Lopes da Silva (doação do acervo 

pessoal), que já se encontra tombada e contém uma excelente coleção em áreas como 

etnologia, educação indígena, teoria antropológica, mitologia e parentesco/ organização 

social. 

Os periódicos disponibilizados em meio impresso contabilizam aproximadamente 

4.000 exemplares, sendo que, entre outros, os seguintes atendem à área de Antropologia: 

“Mana – Estudos de Antropologia Social”, “Revista de Antropologia/USP”, “Boletim do 

Museu Nacional”, “Série Antropologia/UnB”, “Anuário Antropológico/UnB”, 

“RBCS/ANPOCS”, “BIB/ANPOCS”, “Dados/IUPERJ”, “MAN & The Journal of the 

Royal Anthropological Institute”, “Actes de la Recherche em Sciences Sociales”, 

“L´Homme”, “L’Homme et la Societe”, “American Anthropologist”, “Anthropology and 

Education Quarterly”, “Annual Review of Anthropology”, “Smithsonian Contributions 

to Anthropology”, “Cahiers d'Anthropologie et Biometrie Humaine”, entre outras. 

Além dos computadores existentes na biblioteca central (aproximadamente 50) e 

nos laboratórios de informática da Universidade (mais de 100), todos os computadores de 

todas as salas dos professores e aqueles destinados aos alunos (por volta de 22 máquinas) 

estão ligados em rede da Universidade, habilitados, portanto, a acessar o banco de dados 

da biblioteca e também as bases de dados de periódicos, tais como o “Periódicos CAPES” 

(existe também o acesso residencial, o que pode ser feito ajustando a configuração de 

“proxy” para operar através do servidor da Universidade; as instruções constam no sítio 

da Biblioteca Comunitária da UFSCar). 

Por meio do seu projeto no CNPq o professor Piero Leirner adquiriu também 

aproximadamente 300 exemplares de livros nas áreas de Antropologia da Guerra e 

Antropologia do Estado, que estão disponíveis para os alunos do PPGAS (na sala do 

docente e, futuramente, no Laboratório de Antropologia Política). Recentemente, por 

intermédio do Coordenador do Laboratório de Estudos Japoneses, Victor Hugo Kebbe, a 

Biblioteca Comunitária da UFSCar recebeu uma grande doação da Japan Foundation que 
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foi intitulada Mijikana Nihon, com um acervo em japonês, inglês, espanhol e português 

relacionados a Japão e Estudos Japoneses, aberta não só para a universidade, mas também 

para a comunidade. Os livros catalogados e disponíveis são, até o momento, mais de 100, 

e ainda existe um novo lote a ser catalogado já na Biblioteca. 
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6) Integração com a graduação 

 

Indicadores de integração com a graduação 

No ano de 2017 o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 

Universidade Federal de São Carlos (PPGAS/UFSCar) seguiu aprofundando sua 

integração com os estudantes e as atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais da mesma universidade. De modo amplo, esta 

integração pode ser notada, por exemplo, no expressivo número de estudantes de 

graduação presentes nas disciplinas obrigatórias e optativas em Antropologia Social 

oferecidas pelos docentes do PPGAS/UFSCar; no grande número de estudantes de 

graduação em Ciências Sociais da UFSCar que optam pela modalidade “Antropologia” 

em sua formação acadêmica, procurando, assim, professores do PPGAS/UFSCar para a 

realização de suas monografias de conclusão de curso (TCC) e para o desenvolvimento 

de pesquisas em nível de Iniciação Científica; no fluxo constante de egressos do 

Bacharelado em Ciências Sociais que segue sua formação em nível de mestrado em 

programas de pós-graduação em Antropologia Social pelo país; e na significativa 

participação destes alunos nos projetos, núcleos, laboratórios e grupos de pesquisa e 

discussão do PPGAS, além de sua presença marcante nos diversos eventos promovidos 

pelo Programa, especialmente nas Quartas Indomáveis, os seminários permanentes do 

PPGAS/UFSCar, e no IV Seminário de Antropologia da UFSCar, este realizado, no ano 

de 2017, entre os dias 20 e 23 de novembro. 

Os professores Pedro Lolli e Felipe Vander Velden compuseram, em 2017, como 

membros titulares docentes, o Conselho de Coordenação do Curso de Graduação em 

Ciências Sociais, o que tem aproximado o PPGAS das demandas dos alunos de graduação 

no que toca à área da Antropologia. Além disso, os professores Clarice Cohn (como 

titular) e Piero Leirner (como suplente) integram, na qualidade de representantes da área 

de antropologia, o Núcleo Docente Estruturante, montado em 2017 e encarregado de 

revisar o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Sociais da UFSCar. 

Neste mesmo ano o PPGAS discutiu aplamente as ementas das disciplinas ofertadas por 

docentes do Programa ao Bacharelado em Ciências Sociais da UFSCar, com algumas 

sugestões de mudança que estão, agora, sob apreciação no Núcleo. Neste, em reuniões 

regulares, representantes de cada área do curso – além da antropologia, sociologia, ciência 

política, disciplinas afins tais como história, economia (ambas vinculadas no 

departamento de Ciências Sociais) e estatística e filosofia, que colaboram desde outros 

departamentos – revemos o projeto pedagógico, vem se analisando a estrutura do curso e 

distribuição de disciplinas, bem como suas ementas, em uma atualização após os mais de 

10 anos de sua primeira formulação, e as modalidades de ênfase e avaliação final por 

monografia. No momento, estão em discussão documentos e a atualização ou necessidade 

de modificações do curso; planeja-se ainda reuniões com representantes de áreas e 

representantes discentes para melhor avaliar o funcionamento corrente do curso e propor 

mudanças. Espera-se ter uma nova proposta a ser apreciada pela universidade e pelo MEC 

neste ano de 2018.  

 



26 
 

Ainda focalizando comissões diversas, a Profa. Catarina Morawska Vianna é  

conselheira titular do Departamento de Ciências Sociais na Coordenadoria de Iniciação 

Científica (Pro-Reitoria de Pesquisa) da UFSCar (desde dez./2016), e foi coordenadora 

do Centro de Formação de Jovens Pesquisadores (CEJOPE) do Laboratório Integrado de 

Documentação e Estatísticas Políticas e Sociais (Lideps) da UFSCar (de 03/2015 a 

07/2017) e do Laboratório de Produção Acadêmica em Ciências Sociais (LAPA) da 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais da UFSCar )de 03/2014 a 

07/2017). 

No tocante às discilinas, em 2017 foram 16 as ofertadas pela Antropologia na 

graduação em Ciências Sociais. Desse total, 7 foram disciplinas obrigatórias para os 

alunos do curso de Graduação em Ciências Sociais (num total de 14 turmas), e as outras 

9 constituíram disciplinas optativas, das quais 3 foram também disciplinas obrigatórias 

oferecidas para outros cursos de graduação da UFSCar (Psicologia, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional). Uma das disciplinas obrigatória (com duas turmas) e uma das optativas 

(também com duas turmas) foram oferecidas por professores substitutos (Marcello 

Mercante e Lorena Avellar de Muniagurria em 2017). Há de se destacar, ainda, que o 

docente Igor José de Renó Machado segue como Diretor da Editora da UFSCar. 

No ano de 2017, 12 estudantes de Graduação em Ciências Sociais da UFSCar 

concluíram e/ou defenderam trabalhos de conclusão de curso (TCCs ou monografias) na 

modalidade Antropologia, sob orientação de docentes do PPGAS/UFSCar; outros 10 

estudantes iniciaram ou continuaram esta atividade obrigatória para sua conclusão do 

curso, devendo concluí-la agora em 2018. Neste mesmo período, 8 estudantes estiveram 

trabalhando com suas pesquisas em nível de Iniciação Científica (em andamento ou 

concluídas em 2017) sob orientação de docentes do PPGAS/UFSCar, com bolsas assim 

distribuídas: 4 bolsas Fapesp, 3 bolsas Pibic/CNPq e 1 bolsa Capes. Sete estudantes da 

Graduação em Ciências Sociais da UFSCar foram aprovados em seleções de Mestrado 

em Antropologia Social para o biênio 2018-2019: 2 na USP, 3 na UNICAMP e mais 2 no 

PPGAS da própria UFSCar, evidenciando o fluxo constante de estudantes do nível de 

graduação para o nível de mestrado. 

Existe um significativo envolvimento dos estudantes da Graduação em Ciências 

Sociais da UFSCar em projetos e grupos de pesquisa organizados, chefiados e/ou 

integrados pelos docentes do PPGAS/UFSCar. Destaque para o Hybris - Grupo de Estudo 

e Pesquisa sobre Relações de Poder, Conflitos, Socialidades (Jorge Mattar Villela, 

coordenador), que reúne, entre seus membros, 4 pesquisadores em nível de Graduação 

em Ciências Sociais da UFSCar, todos ativos participantes dos seminários mensais do 

grupo. Destaque, também, à formalização, com a coordenação de Clarice Cohn e Felipe 

Vander Velden, do Laboratório de Etnologias Transespecíficas (LETS), que conta com 4 

pesquisadores em nível de graduação, alem dos 35 de pós-graduação. O LE-E 

(Laboratório de Experimentações Etnográficas), grupo de pesquisa registrado no Cnpq e 

coordenado pela Profa. Catarina Morawska Vianna, é composto por 27 pesquisadores da 

UFSCar, UFRJ e USP, sendo 5 deles alunos de graduação, que se reúnem mensalmente 

e em eventos especiais para ler monografias e discutir aspectos metodológicos de suas 

pesquisas. 
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A integração de outros estudantes de graduação em programas de ações 

afirmativas (negros e refugiados) também tem sido promovida pelo LEM – Laboratório 

de Estudos Migratórios (Igor Renó Machado, coordenador), que congrega pesquisadores 

em nível de graduação, reunindo-os em suas reuniões periódicas. Há de se mencionar, 

também, que os professores Felipe Vander Velden e Geraldo Andrello comandam os 

trabalhos do Termo de Execução Descentralizada celebrado entre a UFSCar e a 

superintendência em São Paulo do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) para a realização de dois relatórios de identificação e delimitação de territórios 

quilombolas no estado de São Paulo; a equipe responsável pelas pesquisas de campo, 

bibliográficas e documentais em andamento por todo o ano de 2017 (e continuando em 

2018) conta com uma estudante de graduação em ciências sociais. 

Os alunos de Graduação da UFSCar também estão envolvidos em projetos de 

pesquisa dos docentes do PPGAS. O Prof. Jorge Villela tem uma bolsista de Apoio 

Técnico (TT) da Fapesp que participa em seu auxílio à pesquisa individual. A Profa. 

Clarice Cohn também tem um aluno de graduação em seu projeto individual de pesquisa. 

Como movimento importante no rumo de uma maior integração com o 

Bacharelado em Ciências Sociais da UFSCar, o PPGAS, juntamente com a Coordenação 

de Graduação do Curso, liderou um projeto piloto que visa a proporcionar aos alunos de 

mestrado e de doutorado do PPGAS experiência em tutoria de alunos de graduação, por 

meio do Laboratório de Produção Acadêmica em Ciências Sociais (LAPA). Concebido e 

criado pela Profa. Anna Catarina Morawska Vianna em 2014, o LAPA tem como meta o 

reforço permanente da formação específica (metodológica e instrumental) dos alunos de 

graduação em Ciências Sociais, tal como previsto no Projeto Pedagógico do Curso como 

um dos quatro grupos de conhecimento e conteúdos curriculares básicos. O LAPA, assim, 

vem contribuindo, nos últimos 4 anos, para o avanço tanto das disciplinas metodológicas 

e instrumentais quanto das disciplinas específicas teóricas, na medida em que desenvolve 

nos alunos a capacidade de produzir diferentes tipos de produção textual, tais como 

resenhas, revisões bibliográficas, projetos de pesquisa e artigos acadêmicos. Este projeto 

conjuga, de um lado, a formação dos alunos de graduação e, de outro, a formação dos 

pós-graduandos do PPGAS, sobretudo no que concerne à capacidade de tutoria de alunos. 

Em 2015 o LAPA ganhou sede fixa no Centro de Formação de Jovens 

Pesquisadores (CEJOPE), prédio em frente ao Departamento de Ciências Sociais, 

equipado com computadores, mesas, cadeiras e armários adquiridos com verba da Pró-

reitora de Graduação da UFSCar. Ao longo de 2016 o LAPA passou a funcionar em 

tempo integral, contando com alunos do PPGAS como tutores de alunos de graduação. 

Em 2016, para que os alunos tutores pudessem receber créditos pela sua atuação no 

Programa de Tutoria, o LAPA fez uma parceria com o PPGAS/UFSCar que implementou, 

no segundo semestre, a disciplina “Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação 

em Tutoria e Orientação em Antropologia Social”, com 4 créditos (60 horas de 

atividades). Trata-se de uma alternativa ao Programa de Estágio Docência, que continua 

ativo no PPGAS e obrigatório para bolsistas Capes. Em 2016, o estágio foi supervisionado 

pela Profa. Anna Catarina Morawska Vianna, que também era coordenadora do LAPA 

(posição que ocupou até o primeiro semestre de 2017). Os inscritos na disciplina tinham 

como tarefas apresentar Plano de Trabalho ao início do estágio, dedicar horas ao plantão 

de tutorias ou minicursos, frequentar reuniões de supervisão ao longo do semestre e 
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entregar Relatório de Atividades ao final. A ideia, com isso, é que os pós-graduandos 

possam adquirir experiência em atividades próprias de orientação, ao apoiar os 

graduandos na leitura de textos na área de Antropologia Social e na escrita de resenhas, 

projetos de pesquisa e artigos em nível de iniciação científica. As atividades incluem: 1. 

atividades de tutorias onde pós-graduandos (tutores) e graduandos trabalham 

conjuntamente em leituras de textos e na produção textual final conveniente e adequada 

ao perfil do graduando;  2. oferecimento de minicursos de extensão atrelados a 

ferramentas e tópicos úteis à graduação em Ciências Sociais, especialmente na área de 

Antropologia Social (normatização de trabalhos, bases bibliográficas, tópicos dirigidos e 

complementares às disciplinas obrigatórias em Ciências Sociais). Esta disciplina foi 

oferecida no 1o semestre de 2017, com a participação de 10 pós-graduandos do PPGAS. 

Note-se que, para auxiliar com as suas atividades, no ano de 2017 o LAPA conseguiu 

dois bolsistas de extensão (Proex) e um bolsista atividade (ProAce) oriundos da 

graduação em Ciências Sociais da UFSCar. 

 Os números gerais do LAPA mostram o crescimento das suas atividades ao longo 

do ano de 2017. Com 24 tutores e 2 bolsistas de graduação (bolsa de extensão e bolsa 

atividade), o LAPA atendeu 137 alunos nos plantões de tutoria e 83 alunos em 

minucursos, totalizando um total de 246 pessoas envolvidas. É importante notar que entre 

os 24 tutores ativos no LAPA em 2017, 14 eram do PPGAS, mostrando uma maior 

presença da antropologia no laboratório da graduação. Isso se reflete também nos 

minicursos oferecidos. De um total de 7 ao longo do ano, 4 foram da área de antropologia, 

conforme listado a seguir:  

 

- Introdução aos povos indígenas no Brasil: ferramentas de busca para pesquisa – Caio 

Monticelli e Gustavo Rubio (mestrandos no PPGAS) 

- Projeto de pesquisa e o trabalho campo – Ana Cecília Campos (mestranda no PPGAS) 

- Softwares e ferramentas de otimização de pesquisas – Allan Wine Santos Barbosa 

(mestrando no PPGAS) 

- Leituras Dirigidas e Debates em Ciências Sociais – Lucas Alexandre Pires (mestrando 

no PPGAS) 

No que tange aos eventos em 2017, Clarice Cohn participou da organização e em 

mesas do ciclo de debates sobre ações afirmativas na universidade, organizado em 

parceira pelo DCSo, Departamento de Sociologia (DS) e SAADE, realizado no 1o. 

semestre do ano, e destinado aos estudantes de graduação. Ainda nos eventos, 

destaquemos a iniciativa permanente dos alunos de Graduação em Ciências Sociais da 

UFSCar que, novamente em 2017, contribuíram para a crescente integração entre o 

Bacharelado e o PPGAS/UFSCar – com seus docentes e estudantes de pós-graduação, 

além de estudantes, docentes e pesquisadores de outras instituições externas à UFSCar. 

Tal como acontece todos os anos, em 2017 foi promovida, pelo Centro Acadêmico José 

Albertino Rodrigues – CAJAR (dos estudantes da Graduação em Ciências Sociais da 

UFSCar), a XV Semana de Ciências Sociais, ocorrida entre 11 e 14 de dezembro, no 

campus de São Carlos da UFSCar. O evento conta sempre, todos os anos, com a 

participação de docentes e discentes vinculados ao PPGAS/UFSCar: nesta edição de 2017 
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o Prof. Igor Renó participou da organização. No evento de 2017, tivemos uma mesa-

redonda (intitulada “Para que serve a Antropologia da Saúde?”) com a participação da 

professora Marina Cardoso e sua orientanda de doutorado, Marina Pereira Novo, além de 

um Grupo de Trabalho (GT 3, intitulado “Práticas de conhecimento e política em uma 

antropologia multiespecífica”) proposto e coordenado por dois estudantes de mestrado do 

PPGAS (Ana Cecília Campos e Túllio Maia); dois outros mestrandos do PPGAS/UFSCar 

estiveram também envolvidos em dois Minicursos oferecidos no evento (Mariana Lahr e 

Maurício Caetano). Os estudantes de graduação foram, ainda, presença significativa na 

organização e nas atividades da IV Seminário de Antropologia da UFSCar, realizado entre 

20 e 23 de Novembro de 2017 por iniciativa dos alunos do PPGAS/UFSCar. 

A participação ativa dos estudantes de graduação da UFSCar – seja do curso de 

graduação em Ciências Sociais, seja de alunos interessados de outros cursos da 

universidade – nos eventos promovidos pelo PPGAS/UFSCar deve ser mencionada. As 

Quartas Indomáveis, seminários permanentes do Programa, contam regularmente com a 

presença de muitos alunos de graduação: as suas 9 seções durante o ano de 2017 foram 

acompanhadas por uma média de 15 estudantes de graduação. Destaque para a seção de 

05 de abril, intitulada “Debate com alunos do ensino médio sobre o movimento Ocupe a 

Ocupação” (organizada pelos Profs. Pedro Lolli e Jorge Villela), que contou com 

expressiva participação de cerca de 50 alunos de graduação. Os graduandos e graduandas 

são, ainda, presença regular e participativa nos Seminários do Hybris (coordenados por 

Jorge Mattar Villela) e do LE-E (coordenado por Catarina Morawska Vianna), além do 

Humanimalia (coordenado por Felipe Vander Velden, e que iniciou suas atividades em 

2017 com dois encontros), além de todas as demais atividades acadêmicas promovidas 

pelo PPGAS/UFSCar. 

Cabe ainda assinalar que docentes e discentes do PPGAS são colaboradores 

frequentes, como pareceristas e organizadores de dossiês, da Revista Florestan (ISSN: 

2357-8300), a revista da Graduação em Ciências Sociais da UFSCar 

(http://www.revistaflorestan.ufscar.br/index.php/Florestan). Os professores Catarina 

Morawska Vianna, Felipe Vander Velden, Clarice Cohn, Geraldo Andrello e Luis 

Henrique de Toledo são membros do Conselho Editorial da revista. Em 2017 foi 

publicado o dossiê “Experimentações Etnográficas” (ano 4, no 6 da Florestan) 

coordenado pela professora Catarina Morawska Vianna, com artigos de seis estudantes 

de graduação da UFSCar (conferir em 

http://www.revistaflorestan.ufscar.br/index.php/Florestan/issue/view/9/showToc). O 

professor Felipe Vander Velden prepara o dossiê “Socioanimalidades Plurais”, a ser 

publicado em 2018; um dos co-organizadores do volume é estudante da graduação em 

Ciências Sociais. 

Alguns de nossos alunos de graduação em Ciências Sociais estiveram envolvidos 

com atividades de pesquisa em outras instituições. A aluna Barbara Moraes (orientanda 

do Prof. Jorge Villela) esteve, com uma Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior 

(BEPE/FAPESP), na University of Rochester (Rochester, NY, Estados Unidos) entre 

15/08 e 15/12 de 2017, sob orientação do Prof. Daniel Reichman do Departamento de 

Antropologia daquela instituição. 
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Mais uma vez, pode-se verificar, para o ano de 2017, sólida integração dos 

estudantes de graduação da UFSCar (sobretudo em Ciências Sociais, mas também alunos 

de de outros cursos que são atraídos por questões teóricas e metodológicas da 

Antropologia) com as atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas no 

PPGAS/UFSCar e por seus docentes e estudantes de mestrado e de doutorado. Este 

contato intenso entre professores e alunos de pós-graduação do PPGAS/UFSCar e os 

estudantes em nível de graduação em 2017 aponta grandes possibilidades para o futuro, 

com o esforço cada vez maior da parte dos docentes do PPGAS em trazer os jovens 

graduandos e graduandas em Ciências Sociais para a Antropologia, estimulando-os a 

participar cada vez mais nos eventos e ações do Programa, a desenvolver pesquisas na 

área e a prosseguir nos seus estudos e pesquisas em nível de pós-graduação e na sua 

profissionalização como antropólogos e antropólogas. 

 

Estágio de docência 

Como ocorre em todos os anos, em 2017 foi ofertada a disciplinas “Capacitação 

docente em Antropologia Social”, tanto no primeiro como no segundo semestre (duas 

turmas). Os três alunos que cursaram essa disciplina estagiaram junto a alguma das 

disciplinas de graduação, atuando em auxílio ao professor e acompanhando o 

desenvolvimento dos cursos. Além dessa participação regulada pela disciplina, é 

frequente no PPGAS a participação de alunos em cursos de graduação, principalmente 

como convidados para aulas pontuais e seminários. Um desdobramento dessa integração 

é a formação de grupos de estudo entre alunos da pós-graduação e graduação, que muito 

tem contribuído para o desenvolvimento acadêmico dos alunos. 

Destaque, ainda, para a frequente participação de alunos do PPGAS/UFSCar (de 

mestrado e de doutorado) em bancas avaliadoras de trabalhos de conclusão de curso 

(monografias) dos estudantes de graduação concluintes que desenvolvem pesquisas na 

área da Antropologia Social.  
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7) Intercâmbios 

 

Intercâmbios nacionais 

Os professores do PPGAS da UFSCar continuam envolvidos em um conjunto 

bastante diversificado de atividades de intercâmbio em âmbito nacional.  

Para começar, Piero Leirner e Luiz Henrique de Toledo são pesquisadores do 

Núcleo de Antropologia Urbana da USP. Piero Leirner também é pesquisador do LEM 

(Laboratório de Estudos Militares/CPDOC-FGV-RJ). O professor Igor Machado é 

pesquisador do CEMI (Centro de Estudos de Migrações Internacionais/UNICAMP), onde 

é diretor adjunto.  

O professor Jorge Villela coordena o Hybris (Grupo de Estudo e Pesquisa sobre 

Relações de Poder, Conflitos e Socialidades) sediado tanto no PPGAS/UFSCar quanto 

no Departamento de Antropologia da USP, onde é coordenado pela professora Ana 

Cláudia Duarte Rocha Marques (USP). O grupo congrega pesquisadores nos níveis de 

graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado das duas instituições, e mantém uma 

regular programação de eventos e atividades realizadas em parceria pelo PPGAS/UFSCar 

e pelo DA/USP. O professor Jorge Villela, a pós-doutoranda Karina Biondi  (até 2017) e 

a doutoranda Clarissa Martins Lima, são ainda membros-pesquisadores do NuAP (Núcleo 

de Antropologia Política) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

Os profs. Clarice Cohn e Pedro Lolli são pesquisadores do CesTA/USP, além do 

grupo de pesquisa Redes Ameríndias, este igualmente sediado na Universidade de São 

Paulo (USP). A professora Cohn é também coordenadora do Grupo de Pesquisa do CNPq 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ANTROPOLOGIA DA 

CRIANÇA, que congrega pesquisadores, docentes e discentes de diversas universidades 

brasileiras. Além disso, é membro da Rede Crianças e Infâncias Indígenas (RECRIN), 

grupo de pesquisa em infâncias e crianças indígenas, congregando docentes e discentes 

distribuídos por 12 universidades brasileiras, a saber: UFSCar, UFSC, UFMG, UFGD, 

UCDB, UEMS, UEM, UESB, UFBA, PUC-MG, UFPA e UFRGS.  

O prof. Geraldo Andrello é membro do Grupo de Pesquisa do CNPq NÚCLEO 

DE ANTROPOLOGIA SIMÉTRICA, liderado por docentes do PPGAS/Museu 

Nacional/UFRJ. Desde de Julho de 2016,  Andrello coordena, com o prof. Pedro Lolli, 

um projeto de pesquisa coletivo apoiado pela FAPESP do qual participam doutorandos 

da UFSCar, USP e UNICAMP. Na UNICAMP, Andrello é atualmente professor 

colaborador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, co-orientando (em 

colaboração com a Prof. Artionka Capiberibe) da estudante de doutorado Patrícia Veiga, 

membro do referido projeto. O professor Pedro Lolli é membro/pesquisador do CesTA – 

Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo (USP)  

O professor Felipe Vander Velden integra a REDE ANIMALIA - Rede 

Interdisciplinar de Estudos sobre relações Humano Animais, sediada no Instituto Latino 

Americano de Estudos Avançados (ILEA) da UFRGS e coordenada por Bernardo 

Lewgoy, que tem como proposta promover paineis de debates e pesquisas 

interdisciplinares que focalizam as relações humano-animais. Dois orientandos do 
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professor Felipe Velden vinculados ao PPGAS da UFSCar desenvolvem suas pesquisa 

em intercâmbio com outras instituições nacionais: Izadora Acypreste, aluna do Doutorado 

em Antropologia Social do PPGAS integra, desde setembro de 2016, o projeto 

“Dinâmicas socioambientais na bacia média do rio São Francisco mineiro: identificação 

e caracterização de terras tradicionalmente ocupadas por povos e comunidades 

tradicionais”, conduzido pelo Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental 

(NIISA), o Grupo de Estudos OPARÁ e a REDE MATAS SECAS, todos da Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes) em Minas Gerais; o projeto conta com a parceria 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA) e tem financiamento da 

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). Já o aluno de mestrado 

Túllio Dias da Silva Maia está vinculado, como pesquisador, à rede Mosquitos da 

Caatinga, projeto de pesquisa coordenado pela professora Rosel La Corte dos Santos, do 

Laboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical (LEPaT), do Departamento de 

Morfologia (DMO) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

O LELus (Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas e Sociabilidade, 

coordenado pelo professor Luiz Henrique de Toledo no PPGAS-UFSCar) mantém 

atualmente intercâmbio e colaboração com três núcleos de pesquisa no Brasil. O primeiro, 

"Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea" da UFSC 

(coordenado pelo professor Alexandre Fernández Vaz, registrado no CNPq). Tal 

colaboração se dá pela participação ativa num grupo de estudos e pesquisa denominado 

"Esporte & Sociedade", bem como no Seminário Educação dos Corpos, Cultura e História 

(organizado em Florianópolis todo ano). A segunda colaboração direta se dá com o 

Núcleo de Apoio à pesquisa da USP denominado LUDENS, onde o professor Luiz 

Henrique de Toledo coordena o projeto “Brasil na Arquibancada” juntamente com um 

dos coordenadores do núcleo, professor Flavio de Campos, na linha de pesquisa 

“Esportes, performances, artes, e linguagem”, que tem como objetivo central promover e 

apoiar investigações que abordam as diferentes atividades esportivas e do corpo e suas 

performances, sob o ponto de vista das artes e suas linguagens (musical, literária, 

coreográfica, teatral, visual).Por fim, a terceira e mais recente colaboração se dá com o 

NAU - Núcleo de Antropologia Urbana da USP, que, em parceria com quem o LELuS, 

promove um curso de extensão denominado “Antropologia do Esporte e das Práticas 

Esportivas” a partir de 2016. 

O LE-E (Laboratório de Experimentações Etnográficas,  grupo de pesquisa do 

PPGAS-UFSCar, cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq e coordenado pela Profa. 

Catarina Morawska Vianna) é composto por 16 pesquisadores da UFSCar, UFRJ e USP 

em nível de graduação ao pós-doutorado. O LE-E tem buscado parcerias com outros 

grupos de pesquisa também por meio de eventos anuais conjuntos. Em 2015 o “I 

Seminário de Experimentações Etnográficas” contou com a presença de pesquisadores do 

Núcleo de Histórias e Experimentações Etnológicas (Nhe’e/Unifesp) e do Grupo de 

Pesquisa Conhecimento, Tecnologia, Mercado (CTeMe/Unicamp). Em 2016, para o “II 

Seminário de Experimentações Etnográficas”, realizado nos dias 30 de novembro e 01 de 

dezembro de 2016 na UFSCar, foi convidada a Profa. Letícia Cesarino (UFSC),  

ampliando assim a rede com a qual o LE-E mantém contato. Se no primeiro encontro 

iniciou-se um diálogo mais aprofundado entre os grupos de pesquisa acerca de temas 

relacionados aos desafios metodológicos do fazer etnográfico, na segunda versão do 

evento foram discutidos os textos de coletânea do LE-E em preparação para publicação. 
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A profa. Catarina também é desde dezembro de 2016 pesquisadora associada ao Núcleo 

de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença (NUMAS) da Universidade de São 

Paulo.  

 Os professores Felipe Vander Velden e Geraldo Andrello, além de quatro 

estudantes (três alunas do PPGAS/UFSCar, sendo uma de doutorado e duas de mestrado, 

além de mais uma estudante da graduação em Ciências Sociais) seguiram, em 2017, com 

as atividades vinculadas ao intercâmbio entre o PPGAS/UFSCar e o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) formalizado pelo Termo de Execução 

Descentralizada celebrado entre a UFSCar e a Superintendência do INCRA no Estado de 

São Paulo. Tal intercâmbio destina-se à realização, por parte dessa equipe de seis 

pesquisadores, dos estudos antropológicos que irão compor os Relatórios Técnicos de 

Identificação e Delimitação (RTIDs) das comunidades remanescentes de quilombo de 

Nossa Senhora do Carmo (município de São Roque/SP) e de Espírito Santo da Fortaleza 

de Porcinos (município de Agudos/SP). Tal atividade é de crucial importância, pois dela 

depende a garantia da posse dos territórios das duas comunidades, expropriadas ao longo 

de sua história. Diversas atividades de campo foram intensamente desenvolvidas ao longo 

de 2017 nas duas áreas. Em abril deste ano foi entregue o primeiro relatório preliminar 

ao INCRA, que apontou a necessidade de mais tempo para a conclusão das atividades, 

tendo sido o intercâmbio, assim, estendido até dezembro de 2018, de modo que os 

trabalhos de pesquisa junto às comunidades não serão interrompidos, continuando pelo 

próximo ano. Resta assinalar, por fim, que este intercâmbio entre a UFSCar e o INCRA 

tem potencial de desdobramento futuro, com o eventual desenvolvimento de novos 

relatórios antropológicos em outras comunidades quilombolas. 

O prof. Geraldo Andrello e o prof. Pedro Lolli estão encaminhando um convênio 

através da Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar com a organização não-governamental 

Instituto Socioambiental (ISA) no sentido de oficializar diversas atividades de cooperação 

técnico-científica que PPGAS vem desenvolvendo junto a essa instituição, bem como 

para amplia-las, visando fortalecer e conjugar ações de pesquisa e extensão. No contexto 

dessa parceria, vale mencionar que, além dos professores Andrello e Lolli, o professor 

Piero Leirner é igualmente pesquisador associado ao ISA, e que o professor Andrello é 

atualmente vice-presidente dessa instituição e membro do comitê permanente que 

monitora suas atividades na região do Rio Negro, Estado do Amazonas. No momento, há 

três pesquisas de estudantes do PPGAS ligadas a atividades do ISA: o pós-doutorando 

Roberto Resende vem desenvolvendo uma pesquisa sobre valoração e serviços 

ambientais entre comunidades ribeirihas do rio Xingu (PA) (sob supervisão do professor 

Marcos Lanna); a pós-doutoranda e ex-doutoranda do PPGAS Thaís Mantovanelli está 

iniciando uma pesquisa sobre monitoramento ambiental dos impactos da UHE de Belo 

Monte entre os povos Yudjá e Xicrin do Cateté (PA) (sob supervisão da professora 

Clarice Cohn); e, por fim, o mestrando Leon Goulart está desenvolvendo uma pesquisa 

sobre uma iniciativa de ecoturismo junto aos Yanomami da região do Pico da Neblina 

(AM) (com orientação do professor Geraldo Andrello). Além disso, há propostas de co-

edição de livros entre o ISA e a EDUFSCar, já encaminhadas.  

Por fim, no 1o semestre de 2017, o prof. Marcos Lanna fez estágio de pós 

doutorado no PPGAS da UFRJ, no Museu Nacional, participando de seguidas reuniões 

do LARMe, Laboratório de Antropologia da Arte, Ritual e Memória, coordenado pelo 
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prof. Carlos Fausto. Na ocasião, o prof. Lanna desenvolveu o projeto “Troca e linguagem: 

contrastes e continuidades na obra de Lévi-Strauss”.  

 

Intercâmbios internacionais 

Igor Machado, Piero Leirner, Jorge Villela e Clarice Cohn são membros do Centro 

em Rede Integrada em Antropologia (CRIA), de Portugal. Dentro desse centro, Clarice 

Cohn participa do Núcleo de Estudos da Infância e Juventude (NEIJ) do Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que reúne pesquisadores interessados em 

pesquisas sobre infância e juventude, sob a coordenação de Ângela Nunes e Lorenzo 

Bordonaro. Clarice Cohn participa, ainda, como pesquisadora, do projeto “La 

Investigación etnográfica sobre y con niños y niñas: revisión y exploración”, credenciado 

na Facultad de Filosofia y Letras da Universidade de Buenos Aires (UBA), Argentina, 

coordenado por Andrea Paola Szulc. A professora Cohn, finalmente, é membro do 

Anthropology of Children Working Group, coordenado pela professora Sandra Evers, da 

VU University Amsterdam, nos Países Baixos. Por fim, Clarice Cohn orienta, em co-

tutela, a estudante de doutorado Stephanie Tselouiko, vinculada à École des Hautes 

Études en Sciences Sociales – EHESS (Paris, França).  

O professor Geraldo Andrello participa de projeto “Stepping stones of the 

Anaconda-Canoe: an ethno-archaeological investigation of the Uaupés basin, northwest 

Amazon”, coordenado pelo Prof. Manuel Arroyo-Kalim do Institute of Achaelogy do 

UCL (University College of London) com financiamento da British Academy. Trata-se 

de um projeto exploratório de curta duração com vistas a desenvolver as condições 

básicas para uma investigação participativa em etnoarqueologia do rio Negro. Este 

projeto  consiste em  uma fase preliminar para um projeto coletivo de mais longo prazo, 

a ser apresentado em 2018 a um edital conjunto FAPESP-AHRC (Arts and Humanities 

Research Council, Reino Unido) para uma pesquisa de arqueologia participativa no alto 

rio Negro. Trata-se de concorrer em um edital que visa à formação de grupos de pesquisa 

paulista-britânicos.  

O professor Piero Leirner é integrante do projeto “Transformações da profissão 

militar no Brasil e na Argentina: a perspectiva das Ciências Sociais”, aprovado no Edital 

nº 32/2014 - Programa Centros Associados para o Fortalecimento da Pós-Graduação 

Brasil-Argentina (CAFP-BA), e que tem como instituições envolvidas o CPDOC/FGV 

(Brasil), o PPGAS-UFSCar (Brasil), a Universidad de Quilmes e a Universidad de 

Buenos Aires (ambas na Argentina). 

O professor Igor Machado é um dos organizadores da Rede Sul-americana sobre 

migrações e mobilidades na América do Sul, a partir do Observatório das Imigrações 

Internacionais (Brasília/DF). Alem disso, tem estreitado relações com universidades 

japonesas, como a University of Shizuoka e a University of Tsukuba. Além disso, o LEM 

(Laboratório de Estudos Migratórios), coordenado pelo professor Machado, tem relações 

constante com o Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain (CRBC), 

da EHESS (Paris, França). 

Seguindo o que já foi destacado nos relatórios anteriores, a UFSCar recebeu a 

visita, no ano de 2013, de uma delegação da CUNY (City University of New York, EUA). 
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Na reunião com esta equipe estiveram presentes o professor Jorge Mattar Villela e a 

professora Catarina Morawska Vianna do PPGAS. A delegação foi guiada pelo 

antropólogo John Collins, professor da CUNY, que estabeleceu contato com o professor 

Jorge Mattar Villela visando o estabelecimento de um convênio específico para a área da 

Antropologia entre as duas universidades, tendo o PPGAS como ponto de contato. Esta 

visita foi possibilitada pelos contatos anteriores entre o Departamento de Antropologia 

do Queens Collegue (CUNY) e o PPGAS/UFSCar. Este convênio deve gerar a 

possibilidade de intercâmbio de alunos e docentes do PPGAS/UFSCar e do Graduate 

Center in Anthropology da CUNY. No segundo semestre de 2014 o convênio foi 

celebrado e ratificado, e o PPGAS/UFSCar planeja, agora em 2018, colocar o convênio 

definitivamente em operação, de modo que possamos intercambiar alunos e professores 

das duas universidades, organizar eventos e publicações conjuntos, entre outras 

modalidades de colaboração. 

O professor Jorge Mattar Villela participa das discussões referentes ao o projeto 

“O Tempo e as Temporalidades”, que agrega pesquisadores interessados na temática do 

tempo tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Ao lado do professor Jorge Villela, Ana 

Claudia Marques (USP) e Maya Mayblin (University of Edimburgh) são as pesquisadoras 

principais do projeto. Além disso, entre julho de 2016 e fevereiro de 2017, Clarissa 

Martins Lima, orientanda de Doutorado do professor Jorge Villela, esteve fazendo seu 

doutorado sanduíche no Department of Anthropology - School of Culture and Society 

(Afdeling for Antropologi - Institut for Kultur og Samfund) da Universidade de Aarhus 

(Aarhus Universitet), Dinamarca, sob supervisão do professor Rane Willerslev. 

O professor Pedro Lolli é membro do projeto “Language Contact and Change in 

the Upper Rio Negro”, uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Universidade 

do Texas que recebe recurso da FAPESP e conta com alunos de graduação, de mestrado, 

de doutorado e professores de ambas as instituições.   Em 2017 também participou da XI 

Salsa Sesquiannual Conference em Lima, Perú em julho de 2017, onde apresentou o 

trabalho “O trompete do guariba: ou do modo de existência artefactual da pessoa no Alto 

Rio Negro” no painel “Formas de vida e socialidades”. Também 

 O professor Felipe Vander Velden esteve, entre julho de 2016 e fevereiro de 2017, 

em estágio de pós-doutoramento como pesquisador visitante (sobre supervisão do 

professor Rane Willerslev e com bolsa BPE-FAPESP) no Department of Anthropology - 

School of Culture and Society (Afdeling for Antropologi – Institut for Kultur og 

Samfund) da Universidade de Aarhus (Aarhus Universitet), Dinamarca. Participou, ali, 

entre outras, das atividades de discussão e pesquisa do AURA – Aarhus University 

Research on the Anthropocene, coordenado pelas professoras Anna Tsing e Heather 

Swanson, e do Master’s Degree Program in Sustainable Heritage Managment, sob 

coordenação do professor Thomas Brandt Fibiger. Também estreitou relações com o 

Center of Brazilian Studies – School of Culture and Society da mesma universidade, por 

meio do professor Derek Pardue. Por fim, discutiu-se com a professora Anne Line 

Dalsgård (do Department of Anthropology – Aarhus University) a possibilidade de um 

maior intercâmbio de estudantes e docentes entre a UFSCar e a Aarhus University, o que 

parece ser do interesse dos pesquisadores dinamarqueses; espera-se que em 2018 este 

intercâmbio venha efetivamente a se realizar.  
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A Profa. Catarina Morawska esteve em estágio de posdoc entre agosto de 2017 e 

fevereiro de 2018 como Visiting Scholar no Institute for Public Knowledge. Neste 

período, desenvolveu pesquisa sobre a formação do mercado de futuros no Brasil com o 

apoio da FAPESP. Participou também das discussões do "Oikos group on kinship and 

economy", coordenado pelas professoras Cailtin Zaloom, Lily Chumley e Erica Robles-

Anderson.  Neste período, apresentou trabalhos em diferentes centros de pesquisa, tais 

como : 1) “The mapping of grief in Peixinhos, Olinda: combining story telling and geo-

processing techniques to confront official maps of violence”. Trabalho apresentado  no 

Painel “Can the Subaltern Research?”, Organizado por Ivan da Costa Marques (UFRJ); 

Anita Say Chan (Univ. of Illinois); David Nemer (Univ. of Kentucky); Lars Bo Andersen 

(Aarhus Univ.). Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science, Boston, 

EUA, 30 de agosto a 2 de setembro 2017; 2) "Experiments in Market Creation. Business-

government relations in the forging of a futures market in Brazil". Palestra no 

Departamento de Antropologia, University of Rochester. 6 Novembro de 2017. 

Rochester, EUA; 3) "Knowledge, Science and Politics: an ethnographic study in finance 

anthropology. Palestra em disciplina no Baruch College a convite da Profa. Ana Flávia 

Bádue. City University of New York. 4 de dezembro de 2017. Nova York, EUA; e, 4) 

"The tail that wags the dog. A political ethnography of the interest rates derivatives 

market in Brazil". Palestra no Institute for Public Knowledge, New York University. 26 

Jan 2018, New York, EUA. 

Ainda em 2017, professora Catarina Morawska participou do Workshop trilateral 

Brasil-Uruguai-Reino Unido intitulado “How anthropology can contribute to affirmative 

action in South America in the fields of human rights, gender equality and environmental 

sustainability”, Montevideo, 20-25 fevereiro de 2017. Evento promovido pelo British 

Council Researcher Links e Newton Fund, patrocinado pela FAPESP e coordenado por 

Suely Kofes (Unicamp), Renzo Taddei (Unifesp), Dr. Margaret Bolton e Tim Ingold 

(University of Aberdeen), Susana Rostagnol e Javier Taks (Universidad de la República, 

Uruguay . Vale mencionar que a professora Morawska é ainda membro do  Grupo 

Comoveras, um coletivo internacional de mulheres antropólogas que vêm 

experimentando com a escrita antropológica, tomada como um agenciamento afetivo e 

político. O coletivo, criado em 2017, abarca pesquisadoras da University of St. Andrews 

(UK), Universidad de la República (Uruguay), Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). Como fruto da iniciativa, serão 

organizados dois painéis em conferências internacionais em 2018. 
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8) Solidariedade, nucleação e visibilidade 

 

Indicadores de solidariedade e nucleação 

Como atividade de solidariedade podemos destacar o OBSERVATÓRIO DA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DA UFSCar, nucleando a formação de 

pesquisadores em Educação Indígena e também auxiliando a formação de professores 

indígenas. O observatório está em atividade desde 2010, tendo sido financiado pelo Edital 

no. 001/2009 – Observatório da Educação Escolar Indígena (CAPES/DEB, SECAD e 

INEP) até fins de 2012, e depois renovado para um segundo período, 2013/2014, 

coordenado pela Profa. Dra. Clarice Cohn. Reunindo estudantes indígenas e não 

indígenas de graduação da UFSCar e pós-graduandos em nível de Mestrado e Doutorado, 

além de pesquisadores-bolsistas que atuam como professores indígenas no nível básico 

em suas comunidades, e contando com colaboradores especialistas em educação escolar 

indígena, o OEEI/UFSCar se constitui em um grupo de pesquisa interdisciplinar e 

intercultural que tem desenvolvido pesquisas em três eixos fundantes da escola indígena 

– a gestão, a formação de professores e as práticas pedagógicas – em duas regiões do país: 

o Alto Rio Negro (Iauaretê e Baniwa do Içana e do Cuiari) e Altamira/PA (com as etnias 

Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá, Arara do Laranjal e Asurini do Koatinemo). 

O OEEI/UFSCar busca realizar pesquisas com uma metodologia inovadora, que tem sido 

experimentada em campo e debatida em diversos fóruns, embasar o debate sobre a 

educação escolar indígena contemporânea, e atuar junto a estas comunidades escolares e 

nestas regiões.  

O Observatório e sua coordenadora estiveram à frente de importantes eventos que, 

pensados conjuntamente nesse período compreendido no biênio 2013-2014, demonstram 

o grau de relevância e ineditismo de seus aspectos acadêmico e pedagógico, bem como o 

fato de ser instrumento indutor de políticas públicas referentes à condição indígena no 

sistema de ensino. E somados aos já citados eventos no relatório anterior, tais como as II 

Jornadas de Políticas Públicas da UFSCar, realizada em maio de 2013, organizadas em 

conjunto pelo PPGAS com o PPGPol (Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

da UFSCar), e intituladas “Políticas Públicas e Povos Indígenas no Brasil”, contando com 

a participação de palestrantes estudantes indígenas de graduação da UFSCar vinculados 

a cursos diversos (psicologia, ciências sociais, pedagogia, computação) e pertencentes a 

diversas etnias (Xukuru do Ororubá/PE, Terena/MS, Baniwa/AM, Tupiniquim/ES, 

Mayoruna/AM) e o I ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS, 

realizado em agosto de 2013 no campus São Carlos da UFSCar, evento que gerou um 

documento amplamente divulgado em redes sociais e pela Coordenadoria de 

Comunicação Social da UFSCar, a professora Clarice Cohn participou, em 2014, do I 

Encontro de Etnologia, História e Política Indígena, com a comunicação “Conhecimentos 

e cultura para os Mebengokre-Xikrin do Bacaja: o kukradja”, e do I Workshop sobre a 

Saúde dos Povos Indígenas-UFSCar, com participação na mesa “Desafios e perspectivas 

para formação de profissionais para assistência à saúde indígena”. 

Portanto, este grupo de pesquisa tem colaborado com o PPGAS ao trazer à 

UFSCar o debate sobre metodologias de pesquisa com escolas indígenas, nucleando a 

colaboração de pesquisadores indígenas e não indígenas, o encontro interétnico nos 
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eventos organizados, e a atuação junto às comunidades de onde provêm os próprios 

pesquisadores. 

Já o recém-criado LELuS (Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas e 

Sociabilidade) coordenado pelo professor Luiz Henrique de Toledo e co-coordenado por 

Wagner Camargo (pós-doutorando) tem ampliado sua área de atuação para além da 

UFSCar, buscando algumas parcerias acadêmicas e fomentando a circulação de 

conhecimento na área da antropologia das práticas esportivas, corpo e gênero. Entre essas 

parcerias podemos destacar a realizada com o LUDENS-História da USP, coordenado 

pelo professor Flavio Campos (Departamento de História/USP) e Marco Antonio Bettine 

de Almeida (EACH-USP) e, mais recentemente (agosto de 2014), com o Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea (site do blog: 

http://nucleodeestudosepesquisas.blogspot.com.br/) da UFSC, coordenado pelo professor 

doutor Alexandre Vaz; além disso, está planejado, para 2015, a realização de um evento 

congregando pesquisadores desses núcleos bem como a elaboração de uma projeto 

temático que interligue pesquisas voltadas ao esporte. 

Como ações de solidariedade, também temos entre nossos doutorandos 

professores de instituições públicas como a Universidade Estadual da Bahia, 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso e 

Universidade Estadual de Montes Claros (MG). Considerando o universo de alunos de 

doutorado do PPGAS/UFSCar, 28 até dezembro de 2014, sendo que 13 são alunos vindos 

de outros programas nacionais ou estrangeiros: (USP, UNEB, UNICAMP, MUSEU 

NACIONAL, UNESP, UFPR, Università degli Studi di Perugia), tal proporção evidencia 

um equilíbrio entre as demandas interna (alunos egressos do mestrado do 

PPGAS/UFSCar) e externa na procura pelo doutorado do programa. 

O PPGAS da UFSCar tem organizado grupos de estudo e pesquisa que colaboram 

na nucleação de pesquisadores, na consolidação de intercâmbios institucionais nacionais 

e internacionais, e na integração de graduação e pós-graduação. Em sua maioria, os 

grupos são coordenados por um ou mais docentes do PPGAS e reúnem estudantes em 

diversos níveis de formação como pesquisadores, mantendo eventos e reuniões periódicas 

e regulares e consolidando também importantes linhas de pesquisa do Programa. Grupos 

têm sido também formados pelos próprios estudantes. Recentemente, o PPGAS ampliou 

a parceria com a FCLAr/UNESP de Araraquara, credenciando mais dois docentes desta 

universidade, os Profs. Drs. Edgar Teodoro da Cunha e Paulo José Brando Santilli, que 

se reúnem ao Prof. Dr. Edmundo Peggion, já credenciado ao PPGAS/UFSCar desde seu 

início, e que tem colaborado muito na formação discente e de pesquisas. Esperamos com 

isso fortalecer tanto a parceria institucional com esta IES vizinha quanto as linhas de 

pesquisa do PPGAS. 

A nucleação e a integração entre graduação e pós-graduação têm sido realizadas 

em especial por laboratórios e grupos de pesquisa e estudos, muitos dos quais contam 

com financiamento. Uma lista dos laboratórios e grupos de pesquisa são encontradas nos 

tópicos “Infraestrutura” e “Integração com a graduação". 

Parte dos alunos do PPGAS/UFSCar organizou, por sua própria iniciativa, o grupo 

de pesquisa ETNUS - Grupo de Etnologia da UFSCar. Desde a sua criação, o 

PPGAS/UFSCar conta com a presença de pesquisadores, docentes e discentes, vinculados 
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à área da etnologia, que desenvolvem trabalhos em diversos contextos etnográficos, tais 

como Alto Rio Negro, Amazônia Meridional, Médio e Alto Xingu, Nordeste e Sul do 

Brasil, e com um extenso repertório de linhas de pesquisa, envolvendo estudos nas áreas 

de antropologia da saúde, educação, política, mito e ritual, objetos, territorialidade, 

parentesco, animais, entre outras. Diante do crescente interesse de pesquisadores da área 

dentro desse contexto plural, surge a necessidade de criar um espaço de debate sobre 

pesquisas desenvolvidas dentro do programa e também intensificar a possibilidade de 

diálogo com etnografias produzidas em outras instituições. Sendo assim, a criação do 

grupo pretendeu contemplar tal interesse, bem como produzir espaços para a divulgação 

e publicação de suas produções. Em reuniões periódicas, o grupo debate as pesquisas que 

estão sendo desenvolvidas pelos estudantes e recebem pesquisadores para debater seus 

textos, como a Profa. Dra. Vanessa Lea (UNICAMP), a Profa. Dra. Maria Rosário 

Carvalho (UFBA), o Prof. Dr. Antônio Guerreiro Junior (UNICAMP). Em 2014 o grupo 

iniciou a prática de convidar doutorandos de outras instituições para debaterem suas 

pesquisas, tendo recebido uma jovem doutoranda da USP. Os alunos atuam também na 

elaboração da revista R@U, de que compõem a equipe de editoração e a comissão 

editorial, e que tem ganhado grande respeito. 

 

Acompanhamento de egressos 

Como um programa bastante recente (mestrado em 2007 e doutorado em 2009), o 

PPGAS/UFSCar ainda não produziu um volume significativo de doutores. A partir dos 

próximos anos nossos doutores estarão entrando no mercado, permitindo uma avaliação 

razoável desse tipo de nucleação. Mas já formamos 63 mestres e 06 doutores (dados 

contabilizados até dezembro de 2014). Do total de mestres, 15 são alunos no doutorado 

no PPGAS/UFSCar e 12 estão em outros programas (USP, UNICAMP, Museu 

Nacional/UFRJ) e os demais se dividem em atividades profissionais variadas, como a 

docência em instituições públicas e particulares, trabalhos em ONGs, funcionários 

públicos, assessorias a órgãos públicos, entre outras. Dois dos nossos 6 doutores formados 

trabalham atualmente em universidades públicas, uma em universidade privada, outro 

egresso é pós-doutorando no próprio PPGAS/UFSCar e uma outra pesquisadora 

ingressou em 2014 no pós-doutorado no Departamento de Antropologia da UNICAMP; 

o último encontra-se em preparação para concursos. 

 

Visibilidade 

As ações de visibilidade do PPGAS giram em torno de seus seminários públicos 

mensais (intitulados Quartas Indomáveis), que têm grande divulgação e participação na 

Universidade; organização de eventos pelos alunos e pelos professores; edição por parte 

dos professores e alunos da R@U – Revista de Antropologia da UFSCar; e oferecimento 

de minicursos com professores visitantes. Além disso, o website do PPGAS é sempre um 

instrumento de comunicação importante. Atualizado, o website disponibiliza o acesso 

direto às dissertações e teses defendidas, aos Currículos Lattes dos docentes e alunos, aos 

projetos de pesquisa em vigor, aos laboratórios e todas as informações de interesse dos 

alunos e docentes. O website divulga o calendário de aulas, as disciplinas e seus 
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respectivos programas, todos os processos de seleção (divulgação e resultados). 

Recentemente passamos a divulgar boletins informativos, com as decisões da CPG do 

Programa, inclusive com relação ao uso de recursos do programa. Esses informativos, 

que detalham a vida administrativa do programa, estão publicizados no website do 

PPGAS. 

As Quartas Indomáveis, evento mensal permanente promovido pelo Programa de 

Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de São Carlos, 

reúnem estudantes de graduação do curso de Ciências Sociais (e de outros cursos de 

graduação da UFSCar), do mestrado e do doutorado em Antropologia Social, além dos 

docentes destes cursos, em torno de um tema proposto por um palestrante convidado pelo 

PPGAS. Estes eventos ocorrem no auditório do Departamento de Ciências Sociais, 

contando dentre os palestrantes antropólogos, filósofos, sociólogos, historiadores e outros 

profissionais de universidades nacionais e internacionais. 

Comumente referidas como as “Indomáveis”, este evento vem se realizando com 

regularidade há 7 anos, desde 2008, reunindo entre 30 a 90 pessoas em cada sessão. É um 

fórum de circulação e discussão de trabalhos e pesquisas, proporcionando um intercâmbio 

com as pesquisas desenvolvidas no PPGAS/UFSCar. Além de podermos receber 

pesquisadores que nos apresentam resultados de investigações recentes, após a palestra 

sempre se segue debate marcado por intensa participação de docentes e discentes. 

A organização e coordenação desta série de palestras ficou a cargo do Prof. Jorge 

Villela entre 2008 e 2009, da Profa. Clarice Cohn em 2010, e do Prof. Marcos Lanna entre 

2011 e 2013; em 2014 foram assumidas pelos professores Catarina Morawska Vianna e 

Felipe Vander Velden. São realizados entre oito e nove encontros por ano. E, não 

raramente, o palestrante participa de banca de mestrado ou doutorado defendidas no 

PPGAS/UFSCar ou outros eventos promovidos por laboratórios e grupos de pesquisa do 

programa. A lista dos palestrantes, abaixo, indica que são convidados tanto palestrantes 

experientes e renomados quanto recém doutores promissores, tanto pesquisadores da área 

acadêmica de outros Programas de Antropologia brasileiros e de departamentos 

importantes do exterior, da área acadêmica, quanto antropólogos trabalhando em ONGs 

ou esferas governamentais, assim como jornalistas e artistas ligados à área e 

pesquisadores de áreas afins.          

Há um consenso entre docentes e discentes do PPGAS/UFSCar a respeito da 

importância das Quartas Indomáveis, demonstrado no empenho coletivo para a sua 

continuidade, sendo garantida contrapartida financeira da parte do PPGAS. O Programa, 

inclusive, obtém recursos desde 2013 da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

(ProEx/UFSCar) para a sua realização. 

Lista de pesquisadores participantes das Quartas Indomáveis em 2014  

- Wagner Camargo (pós-doutorando do PPGAS/UFSCar) – “Corpos e sexualidade em 

disputa: por uma antropologia das práticas esportivas dos jogos gays”; Liliana Sanjurjo 

(pós-doutoranda do PPGAS/UFSCar) – “‘La sangre no miente’: memória, identidade e 

verdade na Argentina pós-ditatorial”; Victor Hugo Kebbe (pós-doutorando do 

PPGAS/UFSCar) – “Família e migração em contexto: modulações do ie e família 
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japonesa entre Brasil e Japão” (12 de março, sessão especial de abertura com os novos 

pós-doutorandos do PPGAS/UFSCar). 

- Piero de Camargo Leirner (UFSCar) – “Hierarquia como tempo e relação: o caso do 

Alto Rio Negro” (19 de março). 

Gabriel Coutinho Barbosa (UFSC) – “Paralaxe e “marcação”: técnicas de navegação 

diurna e costeira entre jangadeiros no Nordeste brasileiro” (23 de abril). 

- Carlos Emanuel Sautshuk (UnB) – “Presa enquanto pessoa? Reflexões sobre arpoadores 

e pirarucus” (28 de maio). 

- Antonia Walford (Centre for Research on Social-Culture Change – Open University, 

Reino Unido) – “Compactação e comparação. A natureza dos dados científicos” (27 de 

Agosto). 

- Otávio Velho (Museu Nacional/UFRJ) – “Conversa com Otávio Velho” (10 de 

setembro). 

- Jânia Perla Diógenes de Aquino (Universidade Federal do Ceará) – “Etnografando 

assaltos contra instituições financeiras: a publicação dos dados e seus desdobramentos” 

(22 de outubro). 

 

Outro evento a ser destacado no calendário acadêmico do PPGAS/UFSCar são os 

Seminários de Antropologia da UFSCar, realizados anualmente desde 2012, e chamamos 

a atenção para a sua terceira edição ocorrida em dezembro de 2014. O III Seminário de 

Antropologia da UFSCar, organizado por estudantes de pós-graduação, graduação e 

docentes do PPGAS, contou com financiamento CAPES, (3398/2014, Processo 

n.23038.006357/2014-83) e Fapesp (Processo 2014/18396-0), e participaram 14 

convidados e inúmeros pesquisadores inscritos em 06 grupos de trabalho (duas a três 

sessões cada). Além das três mesas redondas, o evento abriu com a conferência do 

Professor Louis Herns Marcelin (University of Miami) e teve no seu encerramento a 

palestra de Carlos Alberto Ricardo (Instituto Socioambiental). Todos os textos completos 

enviados para os cincos grupos de trabalho serão publicados nos Anais eletrônicos (com 

ISSN, no website do evento, em preparação), e que se encontram em preparação pela 

comissão organizadora. As comunicações apresentadas nas mesas redondas e nas 

conferências de abertura e encerramento serão publicadas pela R@u – Revista de 

Antropologia da UFSCar. 

No item visibilidade, vale, ainda, mencionar a consolidação da parceria entre o 

PPGAS/UFSCar e a Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar), com a 

Coleção Aracy Lopes da Silva – Estudos em Antropologia Social. Coordenada pelo prof. 

Felipe Vander Velden, a coleção já publicou dois volumes de docentes da UFSCar (A 

Antropologia de Schneider – pequena introdução, de Igor José de Renó machado, em 

2013, e Os enleios da tarrafa: etnografia de uma relação transnacional entre ONGs, de 

Catarina Morawska Vianna, lançado em 2014), e prepara outros para edições futuras, 

priorizando a produção docente e discente do PPGAS/UFSCar. 
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Por fim, há de se mencionar as atividades da R@u – Revista de Antropologia da UFSCar 

(ISSN 2175-4705, indexada pelo Latindex e pelo WCAA e disponível online no endereço 

https;//sites.google.com/site/raufscar/), já há dois anos gerida colaborativamente por 

docentes e discentes do PPGAS, sob a coordenação editorial de um docente (Felipe 

Vander Velden) e uma discente (Clarissa Martins Lima, doutoranda). Neste ano de 2014, 

a R@u teve duas edições publicadas, e mais quatro estão previstos para publicação em 

2015. Estamos ampliando as estratégias de divulgação da revista, estratégias que se 

iniciaram com um panfleto contendo as informações básicas, e distribuído aos 

participantes do III Seminário de Antropologia da UFSCar, realizado em novembro de 

2014.  
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9) Inserção social 

 

Desde sua formação, docentes e discentes do PPGAS da UFSCar têm se dedicado a 

diversas atividades de inserção social, muitas delas com importantes efeitos junto a uma 

variedade de coletivos para a garantia de seus direitos, assim como uma atuação em 

implantação e avaliação de políticas públicas, e na divulgação científica. Atuando 

prioritariamente nas áreas e regiões que pesquisam, ou que pesquisaram anterior e 

continuamente,  alguns docentes têm também aberto novas áreas de atuação, que por sua 

vez estão sendo absorvidas no PPGAS como campos de docência, formação de 

pesquisadores e pesquisa. Por outro lado, a participação de discentes em diversas 

atividades, que se desdobram em atividades de pesquisa, demonstram a ênfase que se tem 

dado na formação de novos pesquisadores na atuação junto às parcelas da população 

brasileira a que se dedicam como pesquisadores e seu engajamento. Sendo assim, as 

atividades de docentes e discentes da UFSCar revelam o comprometimento com uma 

atuação responsável e baseada em profundo conhecimento dos povos, das comunidades, 

das regiões e das parcelas da população em que os mesmos têm atuado como 

pesquisadores e formadores. 

 Uma atuação que ganha importância crescente no PPGAS vincula-se a direitos 

territoriais de quilombolas e de populações tradicionais. Uma equipe coordenada pelos 

professores Felipe Vander Velden e Geraldo Andrello, e composta, além deles, por quatro 

estudantes (três alunas do PPGAS/UFSCar, sendo uma de doutorado e duas de mestrado, 

além de mais uma estudante da graduação em Ciências Sociais) foi constituída para – no 

âmbito do Termo de Execução Descentralizada (TED) celebrado entre a UFSCar e a 

Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no 

Estado de São Paulo – a realização dos estudos atropológicos para a confecção dos 

relatórios antropológicos que virão a compor os Relatórios Técnicos de Identificação e 

Delimitação (RTIDs) das comunidades remanescentes de quilombo de Nossa Senhora do 

Carmo (município de São Roque/SP) e de Espírito Santo da Fortaleza de Porcinos 

(município de Agudos/SP). Tal atividade é de crucial importância, pois dela depende a 

garantia da posse dos territórios das duas comunidades, expropriadas ao longo de sua 

história. Diversas atividades de campo foram intensamente desenvolvidas ao longo de 

2017 nas duas áreas. Em abril deste ano foi entregue o primeiro relatório preliminar ao 

INCRA, devidamente aprovado pelo órgão, mas a previsão de entrega dos dois relatórios 

finais, por motivos de força maior, foi alterada, de modo que o TED foi estendido até 

dezembro de 2018, de modo que os trabalhos de pesquisa junto às comunidades não serão 

interrompidos, continuando pelo próximo ano. Cumpre assinalar que esta atividade 

agrega, ao mesmo tempo, Ensino (o professor Felipe Vander Velden ministrou, no 

segundo semestre de 2017, disciplina na Graduação em Ciências Sociais da UFSCar sobre 

“Antropologia das Populações Tradicionais no Brasil”, com o objetivo de discutir e 

difundir as questões relacionadas a esta atividade junto ao INCRA), Pesquisa (uma 

dissertação de mestrado e uma tese de doutorado relacionadas às comunidades em estudo 

estão sendo preparadas por pesquisadoras vinculadas à atividade) e Extensão (a atividade 

está sendo desenvolvida como atividade de extensão devidamente registrada na Pró-
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Reitoria de Extensão/PROEX da UFSCar). Este convênio entre a UFSCar e o INCRA 

tem, por fim, potencial de desdobramento futuro, com novas atividades de inserção social 

e extensão universitária, ensino e pesquisa, assim como de sua possível continuidade, 

com o eventual desenvolvimento de novos relatórios antropológicos em outras 

comunidades quilombolas. 

A doutoranda Izadora Acypreste integra, desde setembro de 2016, o projeto 

“Dinâmicas socioambientais na bacia média do rio São Francisco mineiro: identificação 

e caracterização de terras tradicionalmente ocupadas por povos e comunidades 

tradicionais”, conduzido pelo Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental 

(NIISA), o Grupo de Estudos OPARÁ e a REDE MATAS SECAS, todos da Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes) em Minas Gerais; o projeto é uma cooperação 

técnica entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais 

(SEDA) e tem financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

(FAPEMIG). 

A discente doutoranda Alessandra Stremmel Pesce Ribeiro atuou na elaboração 

do Capitulo 2 do Plano de Monitoramento de Áreas Protegidas do Mosaico do Baixo Rio 

Negro (AM) - Plano de Monitoramento Socioeconômico, que teve início em 2015 e 

término neste ano de 2017 e como objetivo monitorar aspectos da governança, bem estar 

humano e economia dos moradores do Mosaico do Baixo Rio Negro (AM). O Plano foi 

desenvolvido pela Câmara Técnica de Monitoramento do Mosaico do Baixo Rio Negro, 

Conselho Gestor do Mosaico do Baixo Rio Negro, tendo por responsável por sua 

confecção a Wildlife Conservation Society (WCS-Brazil) e como parceiros o Instituto de 

Conservação Chico Mendes - ICMbio, o Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão 

de Unidades de Conservação, o Governo do Estado do Amazonas – DEMUC e a 

Fundação Vitória Amazônica -FVA  

 Atividades de inserção social também têm sido desenvolvidas junto a povos 

indígenas com que desenvolvem pesquisas docentes e discentes do PPGAS. O Prof. 

Geraldo Andrello mantém atividades de assessoria junto à ONGs  Instituto 

Socioambiental (ISA), organização da qual é sócio-fundador e Vice -Presidente desde 

2016. Nessa instituição, participa diretamente de duas iniciativas: a) colabora 

regularmente com as atividades executadas através de convênio entre essa entidade, a 

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no âmbito do qual ações de registro e 

documentação cultural vêm sendo desenvolvidas há dez anos, incluindo dois vídeo-

documentários (“Iauretê, Cachoeira das Onças” e "Pelas águas do rio de leite"); e, b)  

participa de um grupo de trabalho que vem discutindo o tema dos Serviços Ambientais 

de Terras Indígenas e Unidades de Conservação de Uso Direto. 

O Prof. Pedro Lolli atua como antropólogo-assessor junto ao Instituto 

Socioambiental (ISA), à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) 

e à FUNAI na execução do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) que está 

sendo elaborado nas Terras Indígenas do Alto Rio Negro, mais especificamente, 

realizando oficinas nas comunidades Yuhupdeh. Na UFSCar, coordena o PET Saúde 

Indígena, que em suas atividades de formação de estudantes indígenas da área da saúde 

conta com diversas atuações junto a suas comunidades de origem. 
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 A professora Clarice Cohn atuou como docente no curso intitulado Curso De 

Formação de Agentes Ambientais Xikrin, promovido pela The Nature Conservancy 

(TNC) como parte do Plano de Gestão Ambiental Xikrin. Em 2017, participou de dois 

módulos presenciais do curso, o primeiro em março, que ocorreu na cidade de 

Altamira/PA, e o segundo em setembro, na aldeia Mrõtidjam, Terra Indígena Trincheira-

Bacajá. É responsável pela disciplina História e Direitos Indígenas, em que debate com 

eles a ocupação do território, a demarcação da T.I., a colonização da região, as relações 

historicamente desenvolvidas pelos Xikrin com os não-indígenas, o Estado e as políticas 

indigenistas, a atuação de Organizações Não-Governamentais,  e os direitos territoriais e 

ambientais indígenas, visando a capacitação dos alunos (46 das 13 aldeias componentes 

da T.I.) para sua atuação como Agentes Ambientais Indígenas. O curso conta também 

com etapas intermediárias, com atividades realizadas pelos alunos nas aldeias e na T.I., e 

terá mais duas etapas presenciais e uma intermediária em 2018, das quais participará a 

docente e a egressa de Doutorado Thaís Regina Mantovanelli, que ingressou como pós-

doutoranda no PPGAS para atuação no biênio 2018-2019. 

 A discente Camila Boldrin Beltrame atuou no acompanhamento pedagógico da 

formação complementar de professores Kayapó no âmbito do Componente Indígena 

Kayapó do PBA Onça Puma, na Aldeia Kôkrajmôrô, Terra Indígena Kayapó, em maio 

2017. 

 Na área de violência urbana, desde 2013 a Profa. Catarina Morawska Vianna tem 

prestado assessoria à organização não governamental Grupo Comunidade Assumindo 

suas Crianças, localizada em Peixinhos, bairro da região metropolitana de Recife marcado 

por altos índices de violência letal. A antropóloga atua no Projeto Mães da Saudade de 

Peixinhos, financiado pela Terre des Hommes Schweiz, que tem como objetivo publicizar 

o luto das famílias que tiveram parentes assassinados no bairro, denunciar os efeitos das 

políticas repressivas do governo do estado, bem como demandar políticas públicas 

preventivas na área de segurança pública. Nesse sentido, colaborou na edição de um livro, 

lançado em 2017, intitulado "Mães da Saudade: resistência e luta pela vida", de autoria 

da educadora popular Elisângela Maranhão dos Santos. Produziu também um capítulo de 

livro sobre a experiência do Grupo Comunidade ("Luto e memória das Mães da Saudade 

de Peixinhos”), a ser publicado em 2018 na coletânea "Alquimias do Parentesco: casa, 

gentes, papeis, territórios", organizada por Ana Claudia Marques e Natacha Leal. 

Entre os pesquisadores que atuam junto a refugiados, a discente Alexandra Gomes 

de Almeida tem trabalhado como voluntária em projetos sobre refugiados em SP, junto à 

ADUS- Instituto de Reintegração do Refugiado, e o discente Alexandre Branco atua junto 

a instituições que produzem políticas sobre saúde mental entre refugiados, tanto na ADUS 

como no programa de Saúde Mental do Centro de Referência para Refugiados da CASP.  

Como parte de sua pesquisa de doutorado sobre mulheres no cerrado mineiro, 

Jacqueline Ferraz de Lima (doutoranda PPGAS/UFSCar) assessorou a realização de um 

evento da Copabase (Cooperativa da Agricultura Familiar) e Central Veredas (Rede 

Solidária de Artesanato). Junto a eles também trabalhou na feira latino-americana de 

agroecologia em Brasília. Por fim, junto ao Sindicato Rural de Natalândia (MG), 

trabalhou na Agriminas (Feira da Agricultura Familiar) da FETAEMG (Federação dos 

trabalhadores na agricultura no estado de Minas Gerais), realizado em Belo Horizonte. 
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A mestranda Paula Bolonha atua junto ao coletivo Okupa Mauá, tendo oferecido 

em 2017 a oficina de fotografia para crianças dessa ocupação em parceira com o coletivo 

popular Lentes Periféricas, sendo  voluntária em tempo integral no Núcleo de 

Comunicação do Okupa Mauá. Além disso, ofereceu  oficina sobre a história e o 

desenvolvimento da cidade de São Paulo para o Movimento de Moradia da Região 

Centro, com quatro encontros totalizando 12 horas. 

A mestranda Amanda Villa foi palestrante na Semana Vegetariana da Unicamp, 

em uma roda de conversa sobre vegetarianismo e anarquismo em outubro de 2017. 

Em 2017, discentes do PPGAS realizaram a IV Semana de Antropologia da 

UFSCar, evento acadêmico que, além de Mesas Redondas e Grupos de Trabalho, ofereceu 

mini-cursos que possibilitaram o debate de temas e metodologias desenvolvidos pela 

antropologia. 

 Como atuação em produção e divulgação científica, o professor Igor Rennó 

Machado assumiu a direção da Editora da UFSCar, em que coordena a produção dos 

livros e dirige a livraria que a Editora mantém no campus São Carlos, além de todo o 

setor de vendas. Entre outras atividades, promoveu em 2017 feiras de livros, eventos 

itinerantes de divulgação de livros e lançamentos.  
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10) Internacionalização 

Desde sua criação, ainda como programa de mestrado, o PPGAS/UFSCar, mantém 

em curso uma política ativa de internacionalização. Ainda em seus primeiros números, a 

nossa revista, a R@U, ainda como revista das e dos discentes do programa, testemunha 

esse esforço com a publicação de artigos de autoras e autores internacionais. Em recente 

levantamento feito por dois professores e uma professora do programa enviado à CAPES, 

concluímos que, em sua história, a R@U está a apenas 0,8% de atingir o percentual de 

artigos escritos por autores estrangeiros que a igualaria ao exigido para as revistas 

avaliadas como A1. Neste ano de 2017, a revista publicou 6 artigos de autoras e autores 

internacionais. 

O mesmo pode ser dito de nossas e nossos docentes em suas atividades de pesquisa, 

como convidadas e convidados para participar de eventos, como co-orientadores de teses 

e de dissertações.  

 A profa. Clarice Cohn participa do Núcleo de Estudos da Infância e da Juventude, 

vinculado ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA), que reúne 

pesquisadores português e de diversos outros países que compartilham interesse em 

pesquisa sobre infância e juventude, sob a coordenação de Ângela Nunes e Lorenzo 

Bordonaro. Participa, ainda, como pesquisadora do projeto “La Investigación etnográfica 

sobre y com niños y niñas: revión y exploración”, credenciado na Facultad de Filosofia y 

Letras da Universidad de Buenos Aires, coordenado por Andrea Paola Szulc. A 

professora Cohn, finalmente, é membro do Anthropology of Children Working Group, 

coordenado pela professora Sandra Evers, da Universidade UV, em Amsterdam. Além 

disso, é orientadora em regime de co-tutela da tese de doutorado da aluna Stephanie 

Tselouiko, vinculada ao EHESS.  

 Além da profa. Clarice Cohn, outros dois professores são membros do Centro em 

Rede Integrada em Antropologia, o já mencionado CRIA de Portugal: Igor Machado, 

Piero Leirner 

 O prof. Piero Leirner participa, ainda, do projeto “Transformações da profissão 

militar no Brasil e na Argentina: a perspectiva das Ciências Sociais”, projeto aprovado 

no Edital nº 32/2014 – Programa Centros Associados para o Fortalecimento da Pós-

Graduação Brasil-Argentina (CAFP-BA), e que tem como instituições envolvidas o 

CPDOC/FGV (Brasil), PPGAS-UFSCar (Brasil), a Universidade de Quilmes (Argentina) 

e a Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

 O prof. Igor Machado é pesquisador do CEMI (Centro de Estudos de Migrações 

Internacionais), do qual é diretor adjunto. Também vem dialogando com o professor 

Derek Pardue, da Aarhus University (Dinamarca), para estabelecerem um convênio de 

pesquisa; e com a pesquisadora Tina Jansen, da Copenhagen University, para recebê-la 

como professora visitante em nosso Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. 

O prof. Geraldo Andrello é membro do projeto “Stepping Stones of the Anaconda-

Canoe na etno-archaeological investigation of the Uaupés basin, northwest Amazon”, 

coordenado pelo Dr. Manuel Arroyo-Kalin, UCL-Londres.Trata-se de um pré-projeto que 

viabilizou uma viagem a campo exploratório em 2017. A previsão para 2018 é sua 

continuidade na forma da elaboração de uma proposta conjunta de pesquisa coletiva de 
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quatro anos a ser encaminhada para o edital FAPESP-AHRC (Arts and Humanities 

Research Council, Reino Unido) nos temas de política, memória, ritual e etno-

arqueologia. Além dos pesquisadores responsáveis (Geraldo Andrello e Mannuel Arroyo-

Kalin) deverão participar do projeto os docentes: Aristóteles Barcelos Neto (East Anglia 

University), Antonio Guerrerio (UNICAMP) e Marta Amoroso (USP), assim como 

bolsistas de pós-doutorado, doutorado e iniciação científica. É o supervisor brasileiro do 

doutorando Eliran Arazi da École de Hautes Études em Sciences Sociales, sob a 

orientação do prof. Phillipe Descola (o aluno é pesquisador visitante do PPGAS-

UFSCar)., além de bolsistas de pós-doutorado, doutorado e iniciação científica.  

A profa. Catarina esteve entre agosto de 2017 e fevereiro de 2018 como Visiting 

Scholar no Institute for Public Knowledge, New York University. Neste período, 

desenvolveu pesquisa sobre a formação do mercado de futuros no Brasil com o apoio e 

financiamento da FAPESP. Participou também das discussões do "Oikos group on 

kinship and economy", coordenado pelas professoras Cailtin Zaloom, Lily Chumley e 

Erica Robles-Anderson. Também é membro do Grupo Comoveras, um coletivo 

internacional de mulheres antropólogas que vêm experimentando com a escrita 

antropológica, tomada como um agenciamento afetivo e político. O coletivo, criado em 

2017, abarca pesquisadoras da University of St. Andrews (UK), Universidad de la 

República (Uruguay), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade 

Federal de São Carlos (Ufscar).  

Como fruto da iniciativa, serão organizados dois painéis em conferências 

internacionais em 2018: 

Painel "Affect as knowledge in the struggle for rights in Latin America: toward the 

blurring of anthropological reason", organizado por Michele Wisdahl, (University of St 

Andrews) e Catarina Morawska (UFSCar). 18th IUAES World Congress. Florianópolis, 

16-20 julho de 2018. 

Painel "Writing affect: crafting microrevolutions in anthropological knowledge". 

Organizadoras: Catarina Morawska (UFSCar), Michele Wisdahl (University of St 

Andrews) e Isabel Lafuente (Unicamp). Deleuze and Guattari Conference. 25-27 Junho 

2018, Campinas. 

 Ao longo de 2017 a profa. Catarina Morawska participou e apresentou diversos 

trabalhos no âmbito internacional. Participou no Workshop trilateral Brasil-Uruguai-

Reino Unido intitulado “How anthropology can contribute to affirmative action in South 

America in the fields of human rights, gender equality and environmental sustainability”, 

Montevideo, 20-25 fevereiro de 2017. Evento promovido pelo British Council Researcher 

Links e Newton Fund, patrocinado pela FAPESP e coordenado por Suely Kofes 

(Unicamp), Renzo Taddei (Unifesp), Dr. Margaret Bolton e Tim Ingold (University of 

Aberdeen), Susana Rostagnol e Javier Taks (Universidad de la República, Uruguay). 

Apresentou o trabalho: “The mapping of grief in Peixinhos, Olinda: combining story 

telling and geo-processing techniques to confront official maps of violence”, no Painel 

“Can the Subaltern Research?”, Organizado por Ivan da Costa Marques (UFRJ); Anita 

Say Chan (Univ. of Illinois); David Nemer (Univ. of Kentucky); Lars Bo Andersen 

(Aarhus Univ.). Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science, Boston, 

EUA, 30 de agosto a 2 de setembro 2017. Apresentou o trabalho em 6 de novembro de 
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2017: "Experiments in Market Creation. Business-government relations in the forging of 

a futures market in Brazil". Palestra no Departamento de Antropologia, University of 

Rochester, Rochester, EUA. Apresentou o trabalho em 4 de dezembro de 2017: 

"Knowledge, Science and Politics: an ethnographic study in finance anthropology. 

Palestra em disciplina no Baruch College a convite da Profa. Ana Flávia Bádue. City 

University of New York. 4 de dezembro de 2017. Nova York, EUA. Apresentou em 26 

de janeiro o trabalho: "The tail that wags the dog. A political ethnography of the interest 

rates derivatives market in Brazil". Palestra no Institute for Public Knowledge, New York 

University. 26 Jan 2018, New York, EUA. 

O prof. Felipe Vander Velden concluiu, em fevereiro de 2017, seu pós-

doutoramento no Department of Anthropology – School of Culture and Society (Afdeling 

for Antropologi – Institut for Kultur og Samfund) da Universidade de Aarhus (Aarhus 

Universitet), Dinamarca, sob supervisão do professor Rane Willerslev e com bolsa BPE-

FAPESP. Neste período (janeiro/fevereiro de 2017) apresentou as seguintes 

comunicações: 

As diversas formas de ser índio no Brasil contemporâneo, comunicação apresentada no 

Brazilian Studies/Global Studies Department/Institute of Culture and Society, Aarhus 

University em 07 de novembro de 2016, a convite do Prof. Dr. Derek Pardue. 

Clever animals. Natural-cultural interactions in Karitiana hunting practices (Rondônia), 

trabalho apresentado no seminário do AURA – Aarhus University Research on 

Anthropocene, em 20 de Janeiro de 2017, a convite da Profa. Dra. Heather Swanson e 

comentários do pós-doutorando Victor Cova.   

Sherds of spirits: the Karitiana and an anthropologist thinking about archaeology and land 

rights in Brazil, trabalho apresentado no evento Brazilian Heritage – a small seminar, 

ocorrido em 22 de Fevereiro de 2017 e promovido pelo Master’s degree in sustainable 

heritage management/Aarhus University, a convite do Prof. Dr. Thomas Fibiger. 

Clever animals. Natural-cultural interactions in Karitiana hunting practices (Rondônia) 

no Department of Anthropology da University of Edimburgh (Edimburgh, Reino Unido), 

a convite do Prof. Magnus Course, em 27 de Fevereiro de 2017, em uma sessão com a 

participação de antropólogos e biólogos interessados nas questões da agência animal. Este 

artigo encontra-se em preparação para publicação. 

Publicou o artigo “Narrating the first dogs. Canine agency in first contacts between 

indigenous peoples and White men in the Brazilian Amazon”, na revista Anthrozoös: 

Journal of the International Society for Anthrozoology, 30 (4), pp. 533-548. 

Entre os dias 6 e 9 de junho de 2017 participou do XVI Congreso deAntropología de 

Colombia e V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, que 

aconteceu na Pontifícia Universidad Javeriana em Bogotá, Colômbia. Na ocasião, 

apresentou, no Simpósio Temático Saberes locales, territórios y conflitos ontológicos o 

de como prospera el campo de los equívocos, organizado e coordenado por Celeste 

Medrano (ICA/CONICET, Argentina) e Martin Dabezies (Universidad de la República, 

Uruguai), a comunicação intitulada “Vocês, brancos, são peixes: sobre os equívocos na 

pesca e na piscicultura entre os Karitiana, Rondônia”. Os trabalhos apresentados neste 
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simpósio serão publicados em dossiê na R@u já em preparação, e previsto para o primeiro 

semestre de 2019. 

Entre os dias 18 e 27 de Setembro esteve na República Oriental do Uruguai a 

convite de Juan Martín Dabezies para compor as equipes que ministraram dois cursos de 

curta duração. O primeiro, intitulado CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE - 

Percepción, usos y conservación de la fauna con énfasis en la caza de grandes mamíferos, 

foi realizado no Centro Universitário Regional del Este (CURE), unidade da Universidad 

de la República (UDELAR) localizada em Rocha, no leste do país. O curso foi dividido 

em três seções, realizadas nos dias 20, 21 e 22, nas dependências do CURE; esteve, com 

a colega Celeste Medrano (CONICET-Argentina) a cargo da primeira seção, que ocorreu 

no dia 20 de Setembro, e que se chamou La caza como práctica cultural, na qual 

apresentou os resultados de suas pesquisas sobre a caça entre os Karitiana. A equipe de 

docentes do curso foi composta por Dr. Juan Martn Dabezies (UdelaR), Dr. Javier 

Vitancurt (UdelaR), Dra. Celeste Medrano (CONICET, Argentina), Dr. Felipe Vander 

Velden (Universidade Federal de São Carlos, Brasil), Msc. Lorena Erbure (UTU), Dr. 

José Sciandro (UdelaR) e Dra. Valentina Franco-Trecu (UdelaR). O segundo curso 

aconteceu em Montevidéu, nas dependências da Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación (FHyCE) de Universidad de la República (UDELAR) e se intitulou CURSO 

DE EDUCACIÓN PERMANENTE – Una aproximación al estudio de las relaciones 

humanoanimal en Sudamérica. O curso, organizado pelos professores da UDELAR Juan 

Martín Dabezies e Javier Taks, se desenvolveu em 25 e 26 de Setembro, nas dependências 

da FHyCE, e contou com a presença, como docentes, de Celeste Medrano (CONICET-

Argentina), Juan Martín Dabezies (URE/UDELAR) e Magdalena Chouhy (UDELAR). 

Esteve a cargo, neste curso, de três seções: Primeros trabajos sobre el estudio de las 

relaciones humano animal (RHA) a nivel internacional, Casos de estudio de las relaciones 

humano-animal (RHA) en Brasil e Un caso de estudio de las RHA junto a los Karitiana 

(Brasil). 

Cumpre assinalar que, das discussões realizadas neste período, desenharam-se 

dois projetos futuros: a organização e publicação, com Celeste Medrano (CONICET-

Argentina), de um livro (Qué es lo animal en Sudamérica?, título ainda provisório) sobre 

os animais entre povos indígenas nas terras baixas sul-americanas, a ser publicado em 

2018 na Coleção Ethnografica de Editorial Rumbo Sur (Argentina) em comemoração aos 

30 anos da publicação da coletânea organizada por Tim Ingold, What is an animal? E a 

realização (em local ainda a definir, e provavelmente em 2018 ou 2019) de um seminário 

sobre os estudos antropológicos sobre cachorros, a cargo de Celeste Medrano, Juan 

Martín Dabezies e Felipe Vander Velden. 

Ainda em 2017, o prof. Felipe Vander Velden emitiu pareceres para as seguintes 

revistas estrangeiras: Social Anthropology/Anthropologie Sociale (2 vezes); HAU: 

Journal of Ethnographic Theory (2 vezes) e Trama – Revista de la Asociación Uruguaya 

de Antropología Social y Cultural. Foi também parecerista de projeto de pesquisa da 

Agencia Nacional de Politica Científica y Tecnológica (Argentina).  

Por fim, organizou e fez a mediação da conferência da professora Anne Line 

Dalsgård (Aarhus University, Dinamarca) realizada em 22 de novembro de 2017 no 
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âmbito do IV Seminário de Antropologia da UFSCar. A conferência intitulou-se “Sem 

conclusão: consequências analíticas da etnografia longitudinal”. 

 Além disso, o professor Felipe tem sob sua orientação alunos que também 

desenvolveram atividades internacionais. 

Túllio Maia, aluno do mestrado do PPGAS, participou, como convidado, do simpósio 

The Ecopolitics of Cohabitations: Histories and futures of vector-control (as a global 

concern), apresentando trabalho na seção (Hybrid-)Technologies for Vector-Control. O 

simpósio foi organizado por Uli Beisel (Universität Bayreuth) e Rene Umlauf (Martin 

Luther King University/Wittenberg, Germany), tendo ocorrido entre 12 e 14 de setembro 

de 2017 em Hannover, Alemanha, com financiamento da Volkswagen Foundation. Túllio 

prepara, no momento, o artigo “Undesirable creatures: mosquitoes as more-than-vectors 

in Brazilian backwoods”, que integrará o dossiê Insects entanglement: The ecopolitics of 

cohabitations, editado por Uli Beisel e Rene Umlauf na revista Limn (https://limn.it/).  

Izadora Acypreste, aluna de doutorado, Sarah Moreno, Amanda Villa e Luisa Fanaro 

(ambas alunas de mestrado), alunas do PPGAS da UFSCar, apresentaram trabalho na XII 

Reunión de Antropología de Mercosur (RAM), realizada entre 4 e 7 de dezembro de 2017 

em Posadas, Argentina. Amanda Villa, aluna de mestrado, teve uma fotografia de sua 

autoria exposta no Colloque France-Brésil 2017 intitulado “France-Brésil en miroir: 

Reflets et réflexions d’une anthropologie contemporaine”, ocorrido na École des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales de Paris em 26 e 27 de outubro. 

Adla Viana, aluna de mestrado, apresentou trabalho no XVI Congreso de Antropología 

de Colombia/ V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ocorrido 

em Bogotá, Colômbia, entre 6 e 9 de junho de 2017. 

O prof. Marcos Lanna foi o supervisor de pós-doutorado do professor Daniel 

Reichman, atual chefe do Departamento de Antropologia da Universidade de Rochester, 

com o projeto intitulado “A neighborhood ethnography of Santos, Brazil – 1920-2016”, 

financiado por bolsa Fullbright.  

O prof. Jorge Villela vem dialogando com o prof. Pedro Pitarch da Universidad 

Complutense de Madri para estabelecerem um convênio em torno da pesquisa a respeito 

da morte e dos mortos nas vidas dos vivos. 

 Nossa pós-doutoranda em regime PNPD, Karina Biondi, ex-aluna de mestrado e 

de doutorado no PPGAS, recebeu premiação da Association for Political and Legal 

Anthropology (APLA) em 2017 por seu  livro Sharing this Walk: na ethnography of 

prison life and the PCC in Brazil, publicado pela University of North Carolina Press.  

 A aluna de doutorado Clarissa Martins submeteu em 2016, junto com o professor 

Felipe Vander Velden, o artigo “The dead among the living: rethinking death and 

otherness in lowland South America” na coletânea Mirrors of passing organizada por  

Sophie Seebach e Rane Willerslev, e que foi aprovado e será publicado em 2017, pela 

Bergham Books. 
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11) Atividades complementares 

 

Atividades de caráter complementar desenvolvidas pelos membros do PPGAS-

UFSCar demonstram um diversificado leque de inserções em conselhos, associações, 

comissões editoriais e atividades de assessoria. 

No contexto da Associação Brasileira de Antropologia, Marina Cardoso foi 

representante da entidade na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena do Ministério da 

Saúde entre 2011-2012, e Clarice Cohn é membro efetivo de sua Comissão de Assuntos 

Indígenas. Igor Machado foi o editor da coleção de ebooks da ABA durante as gestões de 

2010/2012 e 2012/2014 da Associação, e Marina Cardoso foi a Secretária Geral nessa 

gestão entre janeiro e julho de 2011. 

Igor Machado foi também membro ativo do comitê de migrações e deslocamentos da 

mesma associação, tendo organizado a Conferência livre da ABA, realizada em 

22/03/2014, como parte das discussões e contribuições críticas ao novo anteprojeto de lei 

das migrações elaborado por uma comissão de especialistas no âmbito da Secretária 

Nacional de Justiça/MJ, que foram apresentadas na I Comigrar (Conferência Nacional de 

Migrações e Refúgio, organizada pela SNJ/MJ). Essa foi uma das mais de 200 

conferências livres realizadas pelo país. Precedendo a organização dessa conferência, um 

grupo de trabalho coordenado por Igor Machado realizou uma apreciação desse novo 

anteprojeto de lei. 

Quanto a Comissões Editoriais, todos os membros do PPGAS fazem parte da 

Comissão Editorial da R@U, Revista de Antropologia Social da UFSCar. Vários dos 

membros do PPGAS participam em conselhos de publicações e comissões editoriais de 

outros programas e centros de pesquisa, tais como:  

- Luiz Henrique Toledo: Revista Ponto Urbe (Núcleo de Antropologia Urbana/USP), 

Revista Meditações do PPGCS/UEL, Revista Pensata dos alunos do PPGCS/UNIFESP; 

Coleção Antropologia Hoje, Editora Terceiro Nome, São Paulo; Coleção Primeiros 

Passes, documentos para a história do futebol em São Paulo. 

- Geraldo Andrello: Revista Ponto Urbe (Núcleo de Antropologia Urbana/USP), Coleção 

Etnológicas, Editora Valer/EDUA, Manaus. 

- Felipe Vander Velden: Revista Temáticas dos alunos do PPGAS/UNICAMP; É, 

atualmente, editor-chefe docente da R@U – Revista de Antropologia da UFSCar. 

- Igor José de Renó Machado: Revista Cadernos de Campos dos alunos do PPGAS/USP, 

Revista de Mobilidade Humana (REHMU, Brasília), Revista de Ciências Sociales 

(Revista SC, Cali, Colômbia), Revista Teoria & Pesquisa do PPGCP/UFSCar.  

- Clarice Cohn: Comissão Editorial da Revista Brasileira de Ciências Sociais, corpo 

editorial de Anthroposcience e PROA-Unicamp, e parecerista ad hoc de vários periódicos 

como, “Saúde e sociedade”.  

Luiz Henrique de Toledo é ainda membro efetivo do Conselho do Centro de 

Referências em Pesquisa do Museu do Futebol (São Paulo), da Comissão Científica das 

Edições Ludens – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades 
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Lúdicas, vinculado ao Departamento de História da Universidade de São Paulo e membro 

fundador do Núcleo de Antropologia Urbana (NAU-USP).  

Clarice Cohn é também membro do Grupo Gestor do Programa de Ações 

Afirmativas da UFSCar e membro da Comissão Científica do I Encontro Nacional de 

Estudantes Indígenas (agosto/setembro, 2013), consultora nos Estudos Complementares 

do Rio Bacajá, relativo aos impactos ambientais da construção da UHE Belo Monte, Pará, 

nesta condição participando de reuniões do Ministério Público Federal e do Ministério da 

Educação e produzido materiais didáticos para escolas indígenas, tendo organizado na 

UFSCar a primeira Oficina de materiais didáticos. Coordena o Observatório da Educação 

Escolar Indígena da UFSCar, com projetos financiados por Capes e pelo CNPq em 2013. 

Felipe Vander Velden e Edmundo Peggion são membros de Grupos Técnicos de 

Identificação de Terras indígenas instituídos pela FUNAI, em Rondônia e no sul do 

Amazonas respectivamente. Esses GTs estão em diferentes fases de finalização de seus 

relatórios. Felipe é também antropólogo-coordenador dos Grupos Técnicos de 

Identificação e Delimitação das Terras Indígenas Karitiana e Puruborá, ambos com 

processo em andamento, pela FUNAI.   

Geraldo Andrello e Felipe Vander Velden representam o PPGAS da UFSCar em 

convênio (Termo de Execução Descentralizada), em vias de ser firmado, entre UFSCar e 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Seção São Paulo (INCRA-SP), 

visando à elaboração de dois laudos antropológicos para identificação e delimitação de 

duas terras quilombolas no interior do Estado de São Paulo, com participação direta do 

PPGAS, incluindo alguns discentes. O convênio encontra-se em análise pela Procuradoria 

Federal junto à UFSCar, e deve entrar em vigor ainda no primeiro semestre de 2015. 

Geraldo Andrello mantém atividades de assessoria de uma parceria entre o 

Instituto Socioambiental (ISA), organização da qual é sócio-fundador, a Federação das 

Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), no âmbito da qual um conjunto de atividades de registro e 

documentação cultural vêm sendo desenvolvidas há sete anos, incluindo dois vídeo-

documentários, um finalizado (“Iauretê, Cachoeira das Onças”) e outro em fase de 

produção. Em 2014, emitiu inúmeros pareceres para a FAPESP e CNPq, bem como para 

os periódicos Revista de Antropologia, Mana, Ilha e Journal of Latin American and 

Caribean Anthropology 

Piero Leirner é membro do Laboratório de Estudos Militares, do CPDOC/FGV, e 

membro-fundador da ABED - Associação Brasileira de Estudos de Defesa (Brasília/ DF). 

Também é membro do NAU-USP (Núcleo de Antropologia Urbana) e foi colaborador do 

ISA - Instituto Socioambiental, nos anos de 2013/2014. Em 2014, emitiu pareceres para 

CNPq, Fapesp e os seguintes periódicos: Revista de Antropologia da USP, 

RBCS/ANPOCS e R@U/UFSCar. 

Em março de 2014, Catarina Morawska Vianna, Piero Leirner e Luis Henrique 

Toledo foram membros da Comissão de escolha da melhor Dissertação de Mestrado 

defendida no PPGAS/UFSCar em 2013. 

Catarina Morawska Vianna (com Felipe Vander Velden) presidiu a organização 

do III Seminário de Antropologia da UFSCar, ocorrido entre 24 e 27 de novembro de 
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2014. Desde 2011 é assessora do Projeto “Mães da Saudade”, do Grupo Comunidade 

Assumindo suas Crianças, uma organização não governamental que trabalha na área de 

juventude e violência em Peixinhos, Olinda. Em 2014, emitiu pareceres para os seguintes 

periódicos: R@U - Revista de Antropologia da UFSCar; Campos - Revista de 

Antropologia Social da UFPR e Revista Florestan - Graduação em Ciências Sociais da 

UFSCar.  

Além disso, Catarina Morawska Vianna coordena o Laboratório de 

Experimentações Etnográficas (LE-E), registrado no Diretório de Núcleos de Pesquisa do 

Cnpq em agosto de 2014, e o Laboratório de Produção Acadêmica em Ciências Sociais 

(LAPA), criado em março de 2014 em parceria com a Coordenadoria do Curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais da UFSCar. 

Marcos Lanna emitiu pareceres para Fapesp, CNPq, para os periódicos HAU, 

Journal of Ethnographic Research, R@U, Amazônica, e para a Coordenação de Iniciação 

Científica (PIBIC/CNPq) da UFSCar. Coordena o NEHV - Núcleo de Estudos da 

Hierarquia e do Valor.  

 Jorge Villela realizou pareceres para Fapesp e CNPq. 

Marina Cardoso emitiu pareceres diversos para a Fapesp, Revista Brasileira de 

Ciências Sociais/ANPOCS e Horizontes Antropológicos. 

Felipe Vander Velden realizou pareceres para Fapesp, para a Coordenação de 

Iniciação Científica (PIBIC/CNPQ) da UFSCar e para a Revista de Antropologia (USP) 

e a Revista Florestan. Foi também membro externo do Comitê de Avaliação do 

PIBIC/CNPq da Universidade Federal de Rondônia (Unir), avaliando as pesquisas 

realizadas no biênio 2013-2014 e selecionando os projetos para o biênio 2014-2015. A 

avaliação ocorreu durante o Congresso de Iniciação Científica da referida instituição, 

ocorrido em julho de 2014, nas cidades de Rolim de Moura e Porto Velho, Rondônia. 

Clarice Cohn e Felipe Vander Velden participaram das bancas de seleção de 

candidatos do Vestibular Indígena da UFSCar 2014. 

O pós-doutorando Victor Hugo Kebbe reativou formalmente seu vínculo 

acadêmico com a Nanzan University, passando à condição de “Visiting Researcher”, 

sendo desde 2010 Pesquisador Associado (Associate Researcher) ao Instituto de 

Antropologia desta universidade japonesa. 

Liliana Sanjurjo, pós-doutoranda no PPGAS desde novembro de 2013, colabora e 

participa das atividades do Comitê Migrações e Deslocamentos da Associação Brasileira 

de Antropologia. Em 2014 emitiu pareceres para os periódicos Clepsidra - Revista 

Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria (Instituto de Desarrollo Económico y 

Social/Argentina) e Revista História Social (UNICAMP). É pesquisadora associada do 

Centro de Estudos de Migrações Internacionais (CEMI) do IFCH/UNICAMP e integra o 

grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos Migratórios (LEM/UFSCar). Ministrou o 

minicurso “Sangue, Identidade e Verdade: memórias sobre o passado ditatorial na 

Argentina”, em abril de 2014, realizado no Centro de Ciências Humanas/Universidade 

Estadual de Londrina, no âmbito da XXV Semana de Ciências Sociais: 50 ANOS DO 

GOLPE MILITAR. 
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Marina Cardoso foi membro da Comissão de Avaliação de Livros da Coordenação 

de Antropologia e Arqueologia da CAPSA entre 2016 e 2017. 

Wagner Xavier de Camargo, pós-doutorando no PPGAS/UFSCar desde junho/2013, 

atua também como pesquisador ativo do LUDENS (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas 

sobre Futebol e Modalidades Lúdicas), na Universidade de São Paulo (USP), do Núcleo 

de Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea (Grupo de Estudos Esporte 

& Sociedade) na UFSC, e do LELuS (Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas e 

Sociabilidade), na própria UFSCar. Atualmente redige artigos de “popularização 

científica” para periódicos, é parecerista de revistas científicas nacionais e internacionais, 

além de orientar pesquisas de Iniciação Científica.  
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12) Autoavaliação 

 

Pontos fortes do programa 

Como pontos fortes, podemos destacar: 

1) A coesão entre as linhas de pesquisa e os projetos dos membros do programa: as 3 

linhas abrigam projetos que em vários casos dialogam em mais de uma linha. Deste modo, 

as atividades procuram estabelecer-se com maior concentração e coerência entre as várias 

atuações docentes e discentes. De certa maneira, isto também é um reflexo do tamanho 

reduzido de docentes do programa – 10 permanentes e 2 colaboradores, o que pode 

significar vantagens e desvantagens (como se verá no próximo item). Uma das claras 

vantagens está no fato que as decisões são efetivamente tomadas coletivamente, e 

representam um direcionamento derivado da participação de todos, incluindo as 

demandas dos estudantes. Desde 2012, esse mecanismo de funcionamento nos permitiu 

identificar problemas, propor alternativas, estreitar a colaboração interna entre os 

docentes, dar voz aos alunos e aumentar um espírito de corpo fundamental para o 

desenvolvimento do PPGAS-UFSCar. Além disso, junto com a mencionada consolidação 

das rotinas, tivemos uma expressiva participação de todos docentes no cotidiano 

administrativo e acadêmico. Isto se reflete também na distribuição das atividades 

docentes e discentes do Programa como um todo. Por exemplo, na organização e 

participação em seminários, mesas redondas, congressos, na editoração e produção da 

revista R@U, e na diversificação das bancas, projetos com participação de mais de um 

docente, entre outros.  

 

2) Capacidade de obter recursos e bolsas de agências de fomento à pesquisa. Este é um 

ponto que se mantém constante desde o início do PPGAS, ainda que em face da crise 

nacional quantitativamente isto tenha diminuído. Mesmo com um corpo docente pequeno, 

temos uma razoável quantidade de projetos financiados por agências como a FAPESP, 

CAPES e CNPq, além de bolsas dessas mesmas agências, com destaque para bolsas de 

mestrado, doutorado, pós-doutorado e jovem pesquisador FAPESP. São 19 projetos 

financiados de docentes em vigência no PPGAS/UFSCar em 2017. Dos 10 docentes 

permanentes em 2017, 6 têm bolsas de produtividade CNPq, uma das maiores relações 

entre os PPGAS do Brasil.  

 

3) Forte integração com a graduação, vista não somente na orientação de Iniciações 

Científicas e TCCs, mas também no fato de que todos os professores ministraram aulas 

na graduação no quadriênio. Além disso, ressalte-se a organização de eventos (V 

Congresso de Antropologia da UFSCar, XIII Semana de Ciências Sociais da UFSCar), 

grupos de pesquisa que integram alunos de pós-graduação, graduação e professores, além 

dos estágios de docência. Além disso, como mencionado no item “integração com a 

graduação”, o PPGAS liderou um projeto piloto que busca proporcionar aos doutorandos 

do PPGAS experiência em tutoria a alunos de graduação por meio do Laboratório de 

Produção Acadêmica em Ciências Sociais (LAPA).  
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4) Demos andamento ao estímulo para realizações de pós-doutorados em nosso Programa, 

que desde 2013 conta com 3 bolsas, e em 2017 chegou ao número de 4 (uma CNPq e três 

FAPESP). Isto significa um número razoável para um programa ainda pequeno, em se 

considerando que somos apenas 10 docentes permanentes. É notório, nesse sentido, que 

os pós-doutorandos ministraram disciplinas na pós-graduação e na graduação 

(fortalecendo inclusive nossa política de integração entre os diferentes níveis), deram 

palestras, participaram dos eventos e colaboraram para aumentar o intercâmbio 

intelectual e acadêmico do nosso programa. 

  

5) Nesse quadriênio, começamos a expandir um processo de internacionalização, cujas 

bases foram sedimentadas com intercâmbios, realizações de pós-doutoramento no 

exterior, bolsas-sanduíche e vinda de pesquisadores estrangeiros. Isso já é um ponto 

razoavelmente consolidado, que vem se repetindo há alguns anos, e que temos como 

objetivo aumentar quantitativamente. Para tanto, consideramos que é vital uma política 

continuada de estímulo à saída de docentes para fora do Brasil, o que tem sido possível 

graças à quantidade crescente de interessados egressos de outras instituições em realizar, 

como contrapartida, pós-doutorados conosco, além de uma política da Universidade em 

contratar professores substitutos para o período de ausência de nossos professores.  

 

6) A produtividade está espalhada pelo corpo docente. De forma geral todo o corpo 

docente publica substancialmente, com naturais concentrações e espaçamentos 

característicos da produção intelectual. Mas como essa produção é espalhada, o programa 

não sofre tanto com uma redução da produção, ainda que o pequeno número de docentes 

seja um problema efetivo na contabilidade anual que diz respeito à distribuição das 

publicações por docente. Em um programa com apenas 10 docentes, se alguém publica 

um pouco mais em determinado ano, pode causar a falsa impressão que há concentração 

de publicações. Neste ponto, em específico, também é notável que a produção, 

especialmente em periódicos, teve um aumento substantivo ao longo dos anos: se no 

triênio 2010-2012 a média de artigos publicados em periódicos qualis era de 9 por ano, e 

no quadriênio de 2013-2016 aumentou para 10,5; tivemos neste ano de 2017 13 artigos; 

em termos de livros e capítulos, a média do triênio 2010-2012 girava em torno de 10, no 

quadriênio de 2013-2016 esta média aumentou para 13,3 e neste ano fechamos em 13 

capítulos e livros, mantendo o patamar anterior. Já as defesas se mantiveram numa mesma 

faixa, levemente superior: antes uma média de 12, neste ano foram 13 defesas. Tudo isso 

considerando que a quantidade de professores, permanentes e colaboradores, permaneceu 

praticamente estável nos últimos 6 anos.  

 

7) A produção discente foi bastante expressiva em 2017, com 187 entradas no total. 

Mesmo assim, cabe esclarecer que estamos começando a implantar uma práticas mais 

contundentes para estimular as publicações discentes, ainda muito concentradas em 

congressos.   
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Todos estes pontos visam, assim, estabelecer as bases para uma progressão nos resultados 

que será planejada para os próximos 3 anos.  

 

Em quais pontos o programa pode melhorar 

Neste momento não há qualquer expectativa de ampliação de nosso quadro 

docente, desta forma o programa se estrutura a médio prazo como um programa 

quantitativamente enxuto. Como dito nesta auto-avaliação, estamos nos esforçando para 

transformar este infortúnio em virtude, aumentando significativamente a integração entre 

as diferentes linhas e projetos de pesquisa, e reforçando uma identidade própria ao 

programa. 

Gostaríamos de reforçar o fato de, por sermos um programa com poucos docentes, 

estarmos sujeitos à oscilação natural da produção docente. Isso acontece, por exemplo, 

por conta de afastamentos para pesquisa de campo ou pós-doutoramento, para assumir 

cargos de administração na universidade, ou mesmo em função dos prazos de maturação 

de novos projetos de pesquisa. Tal fato resulta numa inconstância nos números de 

publicações, que num programa com muitos docentes se faz sentir com menor 

intensidade. Basta conferir o número de produções no prelo, em relação às produções 

passadas, além de se perceber o resultado do fim de afastamentos para pós-doutorado de 

dois dos nossos docentes no último ano, que se efetivarão daqui para frente.  

Finalmente, é preciso ressaltar também o fato de que contamos apenas com um 

funcionário, que tem que atender às expectativas de expansão do programa e não vê 

possibilidades de aumentar sua própria carga de trabalho. Nesse sentido, por exemplo, o 

acompanhamento da atividade de egressos se torna uma atividade cada vez mais difícil, 

já que eles são cada vez mais numerosos. 
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13) Planejamento futuro 

 

O PPGAS concluiu, como vimos, sua fase de "estabilidade burocrática". Após um 

início com muitos percalços nos serviços de secretaria, passamos para uma fase onde os 

mecanismos de ação (requerimentos, contestações, solicitações diversas, divulgação de 

atividades e decisões, homologações de teses e dissertações, por ex.) passam a ser 

gerenciados a contento, facilitando o trabalho de professores e alunos. O sucesso nesse 

processo, que correspondeu às cinco primeiras gestões do PPGAS (Profs. Piero Leirner, 

Luiz Henrique de Toledo, Clarice Cohn, Igor Renó Machado e Geraldo Andrello), 

permitirá que novos planos fossem feitos e novas atividades se consolidassem.  

As Quartas Indomáveis, seminário mensal do PPGAS/UFSCar, adquiriram desde 

2014 a periodicidade proposta de quarto eventos por semestre, facultando aos alunos o 

contato com várias pesquisas e pontos de vista teóricos. Ademais, foram transformadas 

em disciplina obrigatória para os estudantes ingressantes no mestrado e no doutorado, 

propiciando importante espaço de formação, debate e conhecimento de distintas 

abordagens teóricas, metodológicas e etnográficas disponíveis. 

No próximo triênio (2017-2020), temos tarefas mais práticas a cumprir, 

principalmente a atualização de nosso website. A estabilização do gerenciamento do 

PPGAS permitiu uma aplicação mais eficiente dos recursos, com menos sobras ao final 

do ano. Nesse sentido, o apoio primário aos trabalhos de campo dos estudantes tem sido 

uma das bases de nosso planejamento, que pretendemos manter daqui em diante. 

Como planos mais acadêmicos, temos o projeto de internacionalização do programa, 

que estimulamos sistematicamente, e que tem rendido frutos tanto no que concerne ao 

desenvolvimento de pesquisa no exterior, como foi o caso da Profa. Clarice Cohn e do 

Prof. Felipe Vander Velden em 2016 e da Profa. Catarina Morawska Vianna em 2017, 

quanto pela crescente submissão de artigos em revistas estrangeiras. Também temos 

estimulado a integração ainda maior entre os laboratórios e as linhas de pesquisa do 

Programa, aprofundando a relação entre laboratórios, pós-graduação e graduação.  

Como projeto para os próximos anos, estamos começando a focar atenções no sul do 

Estado de São Paulo, em função da criação do campus da UFSCar na cidade de Buri. Essa 

oportunidade tem levado os docentes a incentivar pesquisas no vale do Ribeira, focadas 

em populações indígenas, quilombolas e tradicionais. Nesse sentido, frutos muito 

promissores deverão ser colhidos do recém assinado Termo de Execução Descentralizada 

celebrado entre a UFSCar e o INCRA/SP para a elaboração de relatórios de identificação 

e delimitação de terras quilombolas no interior estado de São Paulo, com futuras 

possibilidades de investir naquela região do Ribeira e em seu entorno. Isso aponta para 

uma certa preocupação etnográfica com o Vale, a ser desenvolvida nos próximos 

quadriênios, tanto mais que a UFSCar prevê a abertura, em futuro próximo, de um curso 

de Graduação em Ciências Sociais no novo campus. 

Com o aumento da nota no último triênio, as preocupações atuais do PPGAS para o 

futuro é a de manter a nota 5 e possivelmente nos destacarmos entre os melhores 

programas com essa nota. 
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Futuras publicações 

O PPGAS/UFSCar conta atualmente com um total de 124 trabalhos em vias de 

publicação ou em fase de preparação para a publicação por parte dos professores e/ou 

pesquisadores doutores ligados ao PPGAS. Há 59 trabalhos no prelo, 16 trabalhos 

submetidos para publicação, além de 49 trabalhos em preparação.  

É importante notar que houve um aumento do número de trabalhos em vias de 

publicação ou em preparação em relação ao ano passado, uma vez que o PPGAS agora 

conta com um número significativamente maior de pós-doutorandos e/ou jovens 

pesquisadores associados. Os frutos das pesquisas de pós-doutorado no PPGAS de Karina 

Biondi, Wagner Xavier de Camargo, Liliana Sanjurjo e Natacha Leal se veem nos 

resultados que começam a ser publicados a partir de 2018. O mesmo pode ser dito dos 

atuais pós-doutorandos Roberto Rezende e Melissa Oliveira. Destaque também para 

Iracema Dulley, que coordena no PPGAS um Projeto Jovem Pesquisador Fapesp com 

vigência até 2021, com a participação de três doutores (Iracema Dulley, Aramis Luis Silva 

e Raquel Gomes) e três bolsas de iniciação científica aprovadas.  

A produção do PPGAS como um todo, portanto, tende a aumentar nos próximos 

anos, superando a média do PPGAS/UFSCar de 35 publicações anuais.  

 

Previsão de indicadores quantitativos de produtividade para 2018 

Tipos de Produção Aceitos/No prelo Submetidos Em preparação 

    2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Livros    2 8 3 1 7 10 

Capítulos de livro  15 25 5 2 0 3 

Artigos/resenhas  17 20 12 13 27 34 

Dossiê temático  6 6 0 0 1 2 

Total    40 59 20 16 35 49 

Total geral previsão 2018 124 trabalhos no prelo, submetidos ou em preparação 

 

Não apenas os indicadores quantitativos devem ser considerados, como também 

a qualidade dos trabalhos. Busca-se marcar presença em revistas Qualis A e B, como 

Mana (RJ), Vibrant (DF), Anuário Antropológico (DF), Revista Brasileira de Ciências 

Sociais (SP), Revista de Estudos Feministas, Horizontes Antropológicos (RS), 

BIB/ANPOCS, Revista de Antropologia (USP), Ilha - Revista de Antropologia (UFSC), 

Revista de Ciências Sociais (UFC). Há também submissões em revistas interdisciplinares, 

como é o caso da Revista Brasileira de Linguística Antropológica (LALI/UnB); Revista 

Fevereiro – Política, Teoria, Cultura; Revista Toppoi de História; Revista de História e 

Cultura (UNESP); Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR); Revista 
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Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE). Vale notar também que há um esforço em 

submeter artigos para revistas localizadas em diferentes partes do país, fortalecendo nosso 

debate com pares, por exemplo, na Universidade Federal do Pará (Revista Amazônica), 

Universidade Estadual de Londrina (Mediações), Universidade Federal de Pelotas 

(Revista Tessituras), Universidade Federal de Minas Gerais (Revista LICERE).  

Além disso, há o esforço de inserção em debates internacionais com a crescente 

submissão de artigos a revistas estrangeiras, como a Tipiti - Journal of Society of Lowland 

Southamerica Anthropology; Etnográfica (Lisboa); Journal of the Royal Anthropological 

Institute; HAU Journal of Ethnography Theory; Journal of Southern African Studies; 

Revista Lusotopie; Tapuya: Latin American Science, Technology and Society; Rivista di 

sociologia e scienze umane (Napoli); Revista Encartes Antropológicos 

(CIESAS/México); e Revista de Derecho de la Universidad Nacional de Mexico. 

Vale também notar a enorme presença dos antropólogos do PPGAS/UFSCar em 

coletâneas, tanto como autores de capítulos quanto como organizadores, o que aponta 

para o intenso diálogo com pares nas áreas de especialidade de cada um. Como parte do 

esforço de internacionalização, destaca-se a presença dos nossos docentes e pós-doutores 

em livros publicados por editoras estrangeiras, como é o caso da Estudios Indiana 

(Instituto Ibero-Americano) de Berlim, Cornell University Press de Nova Iorque, 

Routledge de Londres, Bergham de Oxford e Rowman & Littlefield Publishers de 

Lanham.  

Outros indicadores qualitativos importantes são a diversidade temática e a 

contemporaneidade das discussões dos antropólogos do PPGAS/UFSCar na comunidade 

antropológica brasileira e estrangeira, evidenciadas pelas apresentações, mediações e 

organizações de grupos temáticos em Congressos. Ainda que com um número de 

participação em congressos menor do que nos últimos anos devido ao corte de recursos 

para esse fim, professores e pós-doutorandos participaçãoem 2018 de 12 congressos, 

sendo alguns eventos internacionais: Congresso Internacional de Americanistas 

(Salamanca), 18th IUAES World Congress (Florianópolis), Meeting of the American 

Anthropological Association (San José), Deleuze and Guattari Conference (Campinas), 

IV Congresso Internacional de Literatura e Ecocrítica (Manaus).  

Além disso, o fortalecimento dos grupos de pesquisa no PPGAS é evidenciado 

pela organização de livros contendo pesquisas desenvolvidas no Programa ao longo dos 

últimos anos. Este é o caso de algumas coletâneas atualmente em preparação organizadas 

por Geraldo Andrello, que reúne trabalhos de mestrado e doutorado do PPGAS-UFSCar 

sobre povos e/ou temas rionegrinos; Natacha Leal e Ana Claudia Marques, com trabalhos 

dos pesquisadores do Hybris; Catarina Morawska Vianna, que reúne artigos de 

pesquisadores do Laboratório de Experimentações Etnográficas; e Felipe Vander Velden, 

em coletânea de artigos dos pesquisadores do Grupo Humanimalia/UFSCar.  

A tendência é que a produção do PPGAS/UFSCar aumente nos próximos três 

anos, considerando que há 18 projetos e/ou bolsas de produtividade em vigência entre 

professores e pós-doutorandos.  

Seguem abaixo informações detalhando a produção bibliográfica para 2018, em 

especial: 
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• Trabalhos no prelo 

• Trabalhos submetidos para publicação 

• Trabalhos em preparação 

• Lista de Apresentação de Papers, Organização e Mediação de Grupos de 

Trabalhos em Congressos previstos para 2018. 

• Lista de Projetos em Vigência 

 

PREVISÃO DE PRODUÇÃO BIBIOGRÁFICA 2018 – PPGAS/UFSCar 

 

TRABALHOS NO PRELO (2018) 

Livros 

1. ANDRELLO, Geraldo (org). Ennu Ianáperi. História dos Tariano pelo clã Koivathe 

(narradores: Adriano de Jesus e Pedro de Jesus)). Coleção Narradores Indígena do Rio 

Negro, volume 9. São Paulo/São Gabriel da Cachoeira: ISA/COIDI-FOIRN. (Publicação 

prevista para 2018). 

2. BIONDI, Karina. Território, Hierarquia e Lei no PCC: Etnografia no Movimento. 

Coleção Antropologia Hoje – Núcleo de Antropologia Urbana da USP. São Paulo: 

FAPESP; Editora Terceiro Nome. (Publicação prevista para 2018). 

3. DULLEY, Iracema. On the Emic Gesture: Difference and Ethnography in Roy Wagner. 

Londres: Routledge. (Publicação prevista para 2018) 

4. FELDMAN-BIANCO, Bela; SANJURJO, Liliana;  AZEVEDO, Desirée; SILVA, 

Douglas Mansur da (orgs.). Migração e Exílio. São Carlos: EDUFSCar (Publicação 

prevista para 2018) 

5. MARQUES, Ana Claudia; LEAL, Natacha. S. Alquimias do Parentesco. Casas, gentes, 

papeis, territórios. Rio de Janeiro: Editora Gramma (Publicação prevista para 2018). 

6. SANJURJO, Liliana. Sangue, Identidade e Verdade: memórias sobre o passado 

ditatorial na Argentina. São Carlos: EDUFSCar. (Publicação prevista para 2018). 

7. TOLEDO, Luiz Henrique de. Remexendo anotações. O trabalho de um antropólogo 

arguidor. São Carlos: EDUFSCar. (Publicação prevista para 2018). 

8. VANDER VELDEN, Felipe. Joias da floresta: antropologia do tráfico de animais. São 

Carlos: EDUFSCar (Publicação prevista para 2018). 

 

Capítulo de livro 

1. ANDRELLO, Geraldo. “Cultura o parentesco. Reflexiones sobre la historia reciente 

del noroeste amazônico”. In: M. Kraus , I. Kümmel (eds). Objetos como testigos del 
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contacto cultural. Estudios Indiana. Berlin: Instituto Ibero-Americano. (Publicação 

prevista para 2018). 

2. BIONDI, Karina. "A gestão das ideias em uma etnografia no movimento". In: Bezerra, 

Marcos O.; Comerford, John; Palmeira, Moacir. (orgs.). Questões e Dimensões da 

Política. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens. (Publicação prevista para 2018).  

3. BIONDI, Karina. “ ‘Cuidado com as Palavras’: Prisoner’s Lessons for the Academic 

Activism”. In: Ingold, Tim; Taks, Javier; Kofes, Suely. Anthropological contributions for 

sustainable futures. Research and interventions in the fields of human rights, gender 

equity, environmental needs and knowledge in South America and the United Kingdom. 

(no prelo). 

4. BIONDI, Karina. “Ilegalismos em Movimento: Conexões Parciais entre Gestão 

Penitenciária e Políticas Prisioneiras”. In: Renoldi, Brígida. Entre lo Legal y lo Ilegal.  

(no prelo). 

5. BIONDI, Karina. “A Lei de Drogas na Composição do Primeiro Comando da Capital”. 

In: Labate, Beatriz Caiuby; Rodrigues, Thiago. Política de Drogas no Brasil: Conflitos e 

Alternativas. Campinas: Mercado de Letras e NEIP. (no prelo). 

6. BIONDI, Karina. “Facing the First Command of Capital (PCC): Regarding 

Ethnography of Brazil’s ‘Biggest Prison Gang’”. In: Garces, Chris; Darke, Sacha; Duno-

Gottberg, Luis; Antillano, André. Carceral Community: Troubling Prison Worlds in 21st 

Century Latin America. New York: Cornell University Press. (no prelo). 

7. CAMARGO, Wagner Xavier de.  “Jogos ‘Olímpicos’ Gays: uma perspectiva 

antropológica”. In: Marco Antonio Coelho Bortoleto, Olivia Cristina Ferreira Ribeiro, 

Sérgio Settani Giglio e Silvia Cristina Franco Amaral (UNICAMP) (orgs.). Jogos 

Olímpicos em debate: olhares das Ciências Humanas. (previsão 1o semestre de 2018) 

8. CAMARGO, Wagner Xavier de. “Corpos, suor e sêmen: ponderações sobre sexo e 

sexualidade no trabalho de campo”. In: Miriam Pillar Grossi & Adrianna Sala (UFSC) 

(orgs). Trabalho de campo, ética e sexualidades: desafios da antropologia contemporânea. 

(previsto para julho 2018, lançamento durante a IUAES-2018 em Florianópolis) 

9. DULLEY, Iracema. “American Board of Commissioners”. In: LAMPORT, Mark. 

(org.). Encyclopedia of Christianity in the Global South. Lanham: Rowman & Littlefield 

Publishers. (Publicação prevista para maio de 2018) 

10. DULLEY, Iracema. “Angola”. In: LAMPORT, Mark. (org.). Encyclopedia of 

Christianity in the Global South. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. (Publicação 

prevista para maio de 2018) 

11. DULLEY, Iracema. “Bible Translation”. In: LAMPORT, Mark. (org.). Encyclopedia 

of Christianity in the Global South. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 

(Publicação prevista para maio de 2018) 

12. DULLEY, Iracema. “Conversion”. In: LAMPORT, Mark. (org.). Encyclopedia of 

Christianity in the Global South. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. (Publicação 

prevista para maio de 2018) 
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13. DULLEY, Iracema. “Nationalism and Ethnicity”. In: LAMPORT, Mark. (org.). 

Encyclopedia of Christianity in the Global South. Lanham: Rowman & Littlefield 

Publishers. (Publicação prevista para maio de 2018) 

14. LEAL, Natacha. “De sangues, purezas e misturas bovinas. Políticas e saberes da 

criação”. In: Bezerra, M. O; Comerford, J. C, Palmeira, M. Encontro de 20 anos do NuAP. 

Rio de Janeiro: Papeis Selvagens. (Publicação prevista para 2018). 

15. LEAL, Natacha. “Das biogenéticas, distinções e inconsistências. A produção de 

pedigrees em rebanhos zebuínos brasileiros”. In: Marques, A. C.D. Leal, N. S. Alquimias 

do Parentesco. Casas, gentes, papeis, territórios. Rio de Janeiro: Editora Gramma. 

(Publicação prevista para 2018). 

16. LEIRNER, Piero. "Militarized Anthropology, Controversy and Resistance". The 

International Encyclopedia of Anthropology. (Ed. Hilary Callan). Oxford: Wiley-

Blackwell. (Publicação prevista para 2018). 

17. MARQUES, A.C.; LEAL, Natacha. “Introdução: Alquimias do Parentesco”. In: 

Marques, A. C.D. Leal, N. S. Alquimias do Parentesco. Casas, gentes, papeis, territórios. 

Rio de Janeiro: Editora Gramma. (Publicação prevista para 2018). 

18. SANJURJO, Liliana; AZEVEDO, Desirée. "Entre ditaduras e revoluções: narrativas 

de exilados argentinos e brasileiros". In FELDMAN-BIANCO, B.; SANJURJO, L.; 

AZEVEDO, D.; SILVA, D.M. (Orgs.). Migração e Exílio. São Carlos: EDUFSCar. 

(Publicação prevista para junho de 2018). 

19. SANJURJO, Liliana. “Nossos Mortos tem Voz: Deslocamentos Sociais, Afetos e 

Ação Política em Perspectiva Comparativa” (a ser publicado pela ABA, em coletânea 

organizada pelos 60 anos da ABA).  

20. MACHADO, Igor Renó. “Um cenário sobre os egressos dos doutorados em 

antropologia no Brasil (2004-2012)”. Coletânea organizada por Bela Feldman-Bianco e 

Daniel Shroeder. (Campo da antropologia no Brasil 2). 

21. MACHADO, Igor Renó. “O Imigrante e o estado da diferença”. Coletânea organizada 

por Bela Feldman-Bianco (Migrações no brasil contemporâneo). 

22. MORAWSKA, Catarina. “Luto e memória das Mães da Saudade de Peixinhos”. In: 

MARQUES, Ana Claudia; LEAL, Natacha (orgs.). Alquimias do Parentesco: casa, 

gentes, papeis, territórios. São Paulo: Ed. Gramma. (Publicação prevista para 2018) 

23. VANDER VELDEN, Felipe. “Os muitos dos brancos: Galinhas e outras aves 

introduzidas entre os Karitiana (Rondônia, Amazônia brasileira)”. In: Marco Antonio 

Vásquez-Dávila (org.), Aves, personas y culturas: estudios de etno-ornitología, 2. 

Oaxaca: Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural/CONACYT/Carteles 

Editores/Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca/UTO. (Publicação prevista para 

2018). 

24. VANDER VELDEN, Felipe; LIMA, Clarissa Martins. 2018. “The dead among the 

living: Materiality and time in rethinking death and otherness in lowland South America”. 

In: Sophie Seebach & Rane Willerslev (eds), Mirrors of passing: unlocking the mysteries 
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of death, materiality, and time. Oxford: Berghan (publicação prevista para junho de 

2018). 

25. VANDER VELDEN, Felipe. “Sobre crânios achatados e pilões de pedra: algumas 

notas sobre a origem dos Karitiana”. In: Trubiliano, Carlos (org.), Debates indígenas na 

contemporaneidade. Porto Alegre: Editora Phi. (Publicação prevista para 2018). 

 

Artigos/Resenhas 

1. ANDRELLO, Geraldo. A brief comment on Hugh-Jones's 'The origin of night'. 

Contribuição ao número especial 'Fifty years of Amazonianist Anthropology'. Tipiti. 

Journal of Society of Lowland Southamerica Anthropology. (Publicação prevista para 

junho de 2018). 

2. BIONDI, Karina. “Políticas prisioneiras e gestão penitenciária: incitações, variações e 

efeitos”. Etnográfica (Lisboa).  

3. BIONDI, Karina. “Uma ética que é disciplina: Formulações conceituais a partir do 

‘crime’ paulista”. Revista Fevereiro – Política, Teoria, Cultura, 2018.  

4. BIONDI, Karina. “Pesquisar (n)o crime: A transformação das dificuldades pragmáticas 

em prazer analítico”. Revista Cadernos de Campo. 

5. CAMARGO, Wagner Xavier de. “O armário da sexualidade no esporte”. Revista 

Estudos Feministas, (UFSC. Impresso), n.1, 2018. 

6. CAMARGO, Wagner Xavier de. “Quando Antropologia e Gênero se encontram em 

sala de aula” (apresentação de Dossiê). Revista Florestan, (UFSCar, online), n. 1, 2018. 

7. LEAL, Natacha Simei. Dos manuais que fazem raça. Técnicas e enunciados sobre 

purezas zootécnicas. R@u: Revista de Antropologia do PPGAS/UFSCar, 2018. 

8. MACHADO, Igor Renó. Ressentimentos e estereótipos: ensaio sobre as representações 

a respeito do português no Brasil (Século XIX). Revista Toppoi. 

9. MORAWSKA, Catarina. “Vozes da diferença: tempo e transformação entre 

educadores populares em Pernambuco”. Ilha. Revista de Antropologia (UFSC), v.19, n.2., 

2017 (Publicação prevista para março de 2018). 

10. MORAWSKA, Catarina; RIBEIRO, Magda dos Santos. “Entre a política e a técnica: 

práticas de conhecimento em comparação”. Introdução ao Dossiê Política e Técnica. 

R@U Revista de Antropologia da UFSCar.  (Publicação prevista para o 2o semestre de 

2018). 

11. REZENDE, Roberto; Ricardo, B (et. al). "As Resex como experiência de um modelo 

de desenvolvimento alternativo para a Amazônia: o legado de Chico Mendes e sua 

atualização no caso da Terra do Meio". Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

(número especial sobre o legado de Chico Mendes previsto para o segundo semestre de 

2018). 

12. SANJURJO, Liliana. “Our Dead Can Speak: Social Displacements, Affects, and 

Political Action in Comparative Perspective”. Dossiê “Urban Peripheries”, organizado 
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por Neiva Viera da Cunha, Helio Silva e Jussara Freire. Revista VIBRANT. (Publicação 

prevista para o primeiro semestre de 2018). 

13. SANJURJO, Liliana. "I Nostri Morti hanno Voce: Dislocamenti Sociali, Affeti e 

Azione Politiche in Prospettiva Comparata. In DE TOMMASI, Livia e HIRATA, Daniel 

(Orgs.). Dossiê “Governo dei poveri e conflitti urbani nel Brasile di Lula - 

CARTOGRAFIE SOCIALI, Rivista di sociologia e scienze umane. Napoli/Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa: Editora Mimesis (dossiê em fase de finalização a ser 

publicado em 2018). 

14. SANJURJO, Liliana. “De memorias de los muertos y de la violencia: 

desplazamientos, afectos y acción política en Argentina y Brasil”. (a ser publicado pela 

Revista Encartes Antropológicos – CIESAS/México, no dossiê “Resistir la 

deshumanización. Sociedad civil organizada, desapariciones y desplazamientos forzados 

en México, Argentina y Brasil”, organizado por Séverine Durin, no número 4, primavera 

2019. 

15. TOLEDO, Luiz Henrique de. A difícil escolha. Texto para a exposição Os Grandes 

Clássicos, Museu do Futebol, São Paulo, 2018. 

16. VANDER VELDEN, Felipe. “Os primeiros cachorros Encontros interénicos e 

multiespecíficos no sudoeste da Amazônia”. Aceito para publicação na Revista Brasileira 

de Ciências Sociais (previsto para ser publicado em junho/2018). 

17. VANDER VELDEN, Felipe. “Cacos de espíritos: aproximações entre antropologia e 

arqueologia no caso Karitiana em Rondônia”. Revista Amazônica – Universidade Federal 

do Pará (aceito para publicação). 

18. VANDER VELDEN, Felipe. 2018. “Vocês, brancos, são peixes. Sobre os equívocos 

na pesca e na piscicultura  entre os Karitiana em Rondônia”. Aceito para publicação na 

R@u – Revista de Antropologia da UFSCar (vol. 11, n. 1). 

19. VILLELA, Jorge Mattar. "Eleições como forma de Governo". Revista Fevereiro – 

teoria, política, cultura. 

20. VILLELA, Jorge Mattar. "Elecciones todos los días. Voto, participación y vida 

cuotidiana en Brasil". Revista de Derecho de la Universidad Nacional de Mexico. 

 

Organização de Dossiês em Revistas Acadêmicas 

1. CAMARGO, Wagner Xavier de. Dossiê Antropologia e Estudos de Gênero: uma 

experimentação. Revista Florestan, (UFSCar, online), n. 1, 2018. 

2. COHN, Clarice (org.). Dossiê Crianças Indígenas. R@U Revista de Antropologia da 

UFSCar, 2018. 

3. MORAWSKA, Catarina; RIBEIRO, Magda dos Santos. (org.). “Dossiê Política e 

Técnica: práticas de conhecimento em comparação”. R@U Revista de Antropologia da 

UFSCar, 2018. 
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4. VANDER VELDEN, Felipe. & RIETH, F.. Organização do Dossiê “Humanos e outros 

animais: relações etnografadas no manejo da pecuária”, na Revista Tessituras, do 

PPGANT/Universidade Federal de Pelotas, 2018. 

5. VANDER VELDEN, Felipe. & COLTRO, F. Organização do Dossiê ”Humanimália: 

espaço, agência e não-humanos”, na revista Mediações da Universidade Estadual de 

Londrina, 2018. 

6. VANDER VELDEN, Felipe; CABRAL, A. S. A. C.; RIBEIRO, F. P.; CAMARGOS, 

Q. & CASTRO DE OLIVEIRA, S. Organização do Dossiê ”Línguas e culturas dos povos 

indígenas de Rondônia: passado e presente”, na Revista Brasileira de Linguística 

Antropológica, vol 10 (1-2), do Laboratório de Línguas Indígenas (LALI) da 

Universidade de Brasília, 2018. 

 

TRABALHOS SUBMETIDOS PARA PUBLICAÇÃO 

Livro 

1. TOLEDO, Luiz Henrique de. Pelos domínios do jogo. Ensaios de antropologia das 

práticas esportivas São Paulo, Editora Intermeios (livro que será submetido à Fapesp no 

primeiro semestre de 2018) 

 

Capítulos de livro 

1. CAMARGO, Wagner Xavier de. “When Sport wipes out Gender: the(in)visibility of 

LGBTIQ people in Brazil through their sport practices”. In: Joaquín Piedra (Universidad 

de Sevilla, Espanha) (org.).  LGBTIQ sports in Latin America (enviado julho/2017; 

proposta de publicação do livro em análise pela Routledge/Estados Unidos). 

2. MACHADO, Igor Renó. Verbete "terra estrangeira". Dicionário Migrações 

transnacionais e cinema. 

 

Artigos/Resenhas 

1. BIONDI, Karina. “Como descrever uma “onda”? Propostas metodológicas para uma 

etnografia de movimento”. Revista de Antropologia da USP. 

2. CAMARGO, Wagner Xavier de. “Issues on Sports: the transgender turn”. Revista 

Movimento, (UFRGS, online). 

3. CAMARGO, Wagner Xavier de. “Eugenia e Gênero no contexto Olímpico: o caso de 

Stella Walsh nos Jogos de Berlim-1936”. Revista LICERE, (UFMG, online). 

4. CAMARGO, Wagner Xavier de. “Memórias, homossexualidade e esportes: histórias 

de bichas soviéticas”. Revista História e Cultura, (UNESP, Franca). 

5. CAMARGO, Wagner Xavier de. “Desejos moldam o mercado? Esporte, estilos de vida 

e práticas de consumo”. Revista Iluminuras (UFRGS, online). 
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6. CAMARGO, Wagner Xavier de.  Resenha: “Gênero e Sexualidade para iniciantes”, do 

livro: Gender & Sexuality for beginners (2014). Revista de Ciências Sociais/UFC. 

7. IUBEL, Aline; LEIRNER, Piero. “Sobre Papelada e Reuniões no Alto Rio Negro”. 

Artigo submetido. 

8. MACHADO, Igor Renó. Refugiados e nipodescendentes: espacialidades e 

deslocamentos no contexto brasileiro. Revista Antropolítica. 

9. MORAWSKA, Catarina. “The Mapping of Grief in Peixinhos: the summoning of an 

anthropologist to Confront Official Maps of Violence”. Artigo submetido para a revista 

Tapuya: Latin American Science, Technology and Society (em avaliação). 

10. MORAWSKA, Catarina. A pecuária extensiva e a rizicultura corporativa na Raposa 

Serra do Sol: a lógica das soltas e das cercas na ocupação da terra indígena. Artigo 

submetido para a Revista de Antropologia, USP. (em avaliação). 

11. LOLLI, Pedro. “Between forest Indians and river Indians: crossings and 

transformations with Yuhupdeh on the Upper Rio Negro”, submetido na HAU Journal of 

Ethnography Theory. 

12. OLIVEIRA, Melissa. S. “Maloca- Escola: Transformation of the House among the 

Tukano, Northwest Amazonia”. Artigo submetido à Revista Tipití- Journal of the Society 

for the Anthropology of Lownland South America. Special Issue: In honor of Stephen 

Hugh-Jones. Organizadores: Nahum-Claudel, C.; Allard, O. 

13. OLIVEIRA, Melissa. “Vida, poder e conhecimento: atualizações dos procedimentos 

acerca do nascimento entre os Tukano do médio rio Tiquié”. Artigo submetido à revista 

R@U- Revista de Antropologia da UFSCar. Dossiê Crianças e Infâncias Indígenas. 

Organizadora: Clarice Cohn. 

 

TRABALHOS EM PREPARAÇÃO 

Livros 

1. ANDRELLO, Geraldo (org). Ensaios de etnografia rionegrina. Coletânea em livro 

contendo nove capítulos em elaboração por professores e estudantes de mestrado e 

doutorado do PPGAS-UFSCar sobre povos e/ou temas rionegrinos (Pira-Tapuia, Desana. 

Tukano, Yuhupdeh, repatriação de ornamentos rituais, prefeitura e movimento indígenas, 

economia da dívida e xamanismo).  

2. DIAS, B.; OLIVEIRA, Melissa S. (ed.). Mari mahsã bahuaka wii, poeya wii- Pamuri 

mahsã ye kihti ukuri turi. Coleção Narradores Indígenas do rio Negro. São Paulo: Isa. São 

Gabriel da Cachoeira: Foirn.  

3. DULLEY, Iracema. De-sign(-)ation. Livro sobre processos de constituição de sujeitos 

e nomeação em Angola colonial e pós-colonial. Publicação prevista para 2020. 

4. LOLLI, Pedro. Transformação em livro da tese de doutorado “As redes de trocas rituais 

dos Yuhupdeh no Igarapé Castanha, através dos benzimentos e das flautas Jurupari”.  

5. LEIRNER, Piero. Introdução a uma Antropologia da Guerra. Livro em preparação. 
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6. MACHADO, Igor Renó. Perspectivas antropológica sobre a experiência do refúgio no 

Brasil. Livro em preparação. 

7. MORAWSKA, Catarina (org.). A eficácia da forma: a política da escrita etnográfica. 

Livro que reúne artigos de pesquisadores do Laboratório de Experimentações 

Etnográficas. Em fase de revisão final, a ser submetido para a Fapesp em março de 2018. 

8. TOLEDO, Luiz Henrique de. As formas de torcer no Brasil contemporâneo. 

Socialidade e pessoa esportiva. Livro em preparação. 

9. VANDER VELDEN, Felipe. Humanimalia: estudos em antropologia das relações entre 

humanos e animais (coletânea de artigos dos pesquisadores do Grupo 

Humanimalia/UFSCar, em processo de organização, a ser publicado como e-book pela 

Editora da UFSCar). 

10. VILLELA, Jorge. Para que serve e o que pode a antropologia. Proposta de uma 

Antropologia Modal. Livro em preparação. 

 

Capítulo de Livro 

1. ANDRELLO, Geraldo. Repensando a ‘estrutura social’ dos povos tukano, rio Uaupés. 

Solicitado para obra de referência em espanhol sobre povos indígenas das Terras Baixas 

da América do Sul em organização por Oscar Calavia. 

2. LEIRNER, Piero. "Duplo-Vínculo na Amazônia: índios e militares em São Gabriel da 

Cachoeira". Volume sobre Rio Negro organizado por Geraldo Andrello. 

3. MORAWSKA, Catarina. “Sobre a estética e a política na Antropologia: exercícios em 

experimentação etnográfica”. In: MORAWSKA, C. A eficácia da forma: a política da 

escrita etnográfica. Coletânea do Laboratório de Experimentações Etnográficas da 

UFSCar.  

 

Artigos/Resenhas 

1. ANDRELLO, Geraldo. Waí-Oari. O parentesco analógico tukano. A ser apresentado 

para Mana. Estudos de Antropologia Social no primeiro semestre de 2018. 

2. ANDRELLO, Geraldo. Nomes Ye’pa Mahsã (Tukano). Texto em parceria com o índio 

tukano Arlindo Maia, em preparação para dossiê da revista Mundo Amazonico sobre 

reflexividades indígenas. 

3. BIONDI, Karina. Tecnologias de Gestão do Crime, Da Escola de Chicago à São Paulo 

do Século XXI. Transformação do paper apresentado na última REACT para enviar à 

Revista Ponto Urbe. 

4. COHN, Clarice. Crianças e outras criações: Criando humanos e não-humanos entre os 

indígenas. Artigo em preparação. 

5. DULLEY, Iracema. “The Fetish in Translation” – artigo a ser submetido para a revista 

HAU. 
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6. DULLEY, Iracema. “Personal Names, Colonial Law, and Christian Missions in the 

Central Highlands of Angola” – artigo a ser submetido para o Journal of Southern African 

Studies. 

7. DULLEY, Iracema. “Avassalamento e cristianismo no sul de Angola: sobre a 

hierarquização dos sujeitos coloniais e a insegurança do império” – artigo a ser submetido 

para a revista Lusotopie 

8. CAMARGO, Wagner Xavier de. Resenha: “Fatalidades do destino: judeus no esporte 

durante Nazismo”, do livro Verdrängt, Verfolgt, Vergessen: Berliner Juden im Sport vor 

und nach 1933 (2016). A ser submetido à Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

(RBCE) 

9. LANNA, Marcos. A noção de “linguagem articulada” e a oposição entre natureza e 

cultura em Lévi-Strauss. Artigo em preparação. 

10. LANNA, Marcos. A obra de Lévi-Strauss como uma “teoria das superestruturas”. 

Artigo em preparação. 

11. LEIRNER, Piero. Sístole, Diástole e a Geopolítica do Parentesco Tukano. Artigo em 

preparação. 

12. LOLLI, Pedro; PERRONE-MOISÉS, Beatriz. “A Ilusão Hierárquica nas Américas”. 

13. LOLLI, Pedro.  “O trompete do Guariba: do modo artefactual da pessoa no Alto Rio 

Negro”. Artigo em preparação. 

14. MORAWSKA, Catarina. O Acorda Povo de Peixinhos: afeto e razão antropológica. 

Artigo em fase de finalização.  

15. MORAWSKA, Catarina. The tail that wags the dog: A Political Ethnography of the 

Interest Rates Derivatives Market in Brazil. Artigo em fase de finalização.  

16. MORAWSKA, Catarina. O capitalismo do povo: Marx e a antropologia do mercado 

financeiro. Artigo em fase de finalização. 

17. MORAWSKA, Catarina. Resenha Crítica do livro “Navigating Austerity. Currents of 

Debt along a Southasian River” de Laura Bear.  

18. MORAWSKA, Catarina. O tempo na antropologia das finanças. Artigo em 

preparação, a ser submetido à revista Anuário Antropológico. 

19. AZEVEDO, Desiree; SANJURJO, Liliana. “Entre restos, rastros e documentos: 

produção da Verdade sobre os desaparecidos na Argentina e Brasil (a ser submetido na 

revista Horizontes Antropológicos em 2018). 

20. TOLEDO, Luiz Henrique de. Fruição e violência torcedora: a extração da vontade 

torcedora em tempos de consumismo esportivo. Artigo em preparação. 

21. VANDER VELDEN, Felipe. Dizem que comem, mas não comem: alimentação, 

familiarização e criação animal entre os Karitiana em Rondônia (em preparação, a ser 

submetido à revista Tellus/UCDB). 
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22. VANDER VELDEN, Felipe. Vacas sem cabeça, gente sem consciência: lendas 

urbanas sobre animais-máquinas e a crítica ao mundo tecnocientífico contemporâneo (em 

preparação, a ser submetido à revista Mana/MN-UFRJ). 

23. VANDER VELDEN, Felipe. As relações entre animais humanos e não humanos na 

antropologia brasileira (em preparação, a ser submetido ao BIB – Boletim Informativo e 

Bibliográfico em Ciências Sociais). 

24. VANDER VELDEN Felipe. Clever animals. Natural-cultural interactions in Karitiana 

hunting practices (Rondônia) (em preparação, a ser submetido ao Journal of the Royal 

Anthropological Institute). 

25. VANDER VELDEN, Felipe. Hereditariedade, guerra e política: Repensando a chefia 

ameríndia a luz dos dados Karitiana (Rondônia) (em preparação). 

26. VANDER VELDEN, Felipe. A caça de cabeças na Amazônia: Notas em torno do 

ritual Karitiana (Rondônia) (em preparação). 

27. VANDER VELDEN, F. ‘This land is not our land’: Ethnohistory of the Karitiana and 

their current and former neighbours (Brazilian Amazonia) (em preparação, a ser 

submetido à Etnohistory (em preparação). 

 

 

 

 

 

 


