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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 a abertura do curso de mestrado. 

Em 2009 foi aprovado o início do curso de doutorado, em nova avaliação pela CAPES, a 

partir da qual  o Programa passou da nota inicial – 3 (três) – para 4 (quatro). Desse modo,  

encerramos nosso primeiro triênio de existência (2007/2009) com 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 mantida no quadriênio passado. Ao 

final do quadriênio 2013-1016 completamos nossa primeira década de existência, que 

representa de nosso ponto de vista a fase de fundação e consolidação bem sucedida de um 

curso de Pós-Gaduação em Antropologia Social na UFSCar, como o atesta a evolução 

dos conceitos a nós atribuídos pela CAPES ao longo do período. 

Somos, portanto, um programa ainda jovem, mas agora plenamente consolidado. Ao 

longo dessa primeira fase de existência, o programa passou por uma etapa inicial de 

aprendizado das rotinas de administração e gerenciamento, liderada pelos três primeiros 

coordenadores (Piero Leirner, Luiz Henrique Toledo e Clarice Cohn). Concluída essa 

etapa em 2012, passamos a uma fase de  padronização dos processos acadêmicos e 

administrativos, que tomou fôlego com a coordenação de Igor José de Renó Machado no 

biênio 2013-2014 e teve continuidade na coordenação de Geraldo Andrello no biênio 

2015-16 e na que se encerra agora, do prof. Jorge Villela. Esta padronização das rotinas 

refere-se à constituição de um funcionamento regular percebido por alunos e docentes: 

mecanismos de relacionamento entre corpo discente e docente, funcionamento efetivo de 

uma comissão participativa de alocação de recursos e bolsas , publicização das rotinas 

administrativas e, principalmente, um monitoramento permanente da vida acadêmica de 

nossos estudantes, estimulando-os no engajamento em nossas linhas de pesquisas e 

projetos, bem como buscando zelar pelos prazos de conclusão de suas dissertações e teses. 

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. 

O Programa passou, portanto, por uma fase de estruturação e estabilização de rotinas 

e procedimentos, com forte expansão das suas atividades ao longo dos dois primeiros 

triênios de existência, consolidando-se definitivamente no cenário da antropologia 

brasileira no ultimo quadriênio. Iniciado em 2007 com apenas seis docentes permanentes, 

o Programa projetou suas linhas de pesquisa e sua operacionalização para a constante 

expansão docente dentro do projeto REUNI entre os anos de 2008 e 2011, tal como 

assumido pelo Departamento de Ciências Sociais (DCSo) da UFSCar. Em 2012, 

chegamos ao patamar de dez docentes, um aumento de mais de 50% no quadro inicial. 
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No entanto, a partir de então os concursos se tornaram mais rarefeitos e as projeções de 

que chegaríamos a quinze docentes em 2014 não se concretizaram. 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, e a presença de professores colaboradores nos ajudou a fortalecer as 

linhas pesquisas resultantes dessa opção pela integração.  

Desde o triênio 2010-1012 nosso do quadro de colaboradores vem se modificando. 

Por motivos de ordem interna à regulamentação da pós-graduação da UFSCar é inviável 

manter docentes colaboradores que não tenham condições de cumprir com a regra de 

oferecimento de disciplinas regularmente (uma disciplina semestral a cada dois anos). 

Com isso, o que se mostrou mais viável ao longo dos anos foi garantir a presença de 

colaboradores do curso vizinho de Ciências Sociais da UNESP/ARARAQUARA, que, 

em 2015, chegou a três.  Essa estratégia expressa, com efeito, um intercâmbio acadêmico 

mais antigo e regular com colegas dessa instituição, bem como o trânsito constante de 

estudantes da área de Ciências Sociais entre UNESP/Araraqura e UFSCar. Ao final desse 

ano, um desses colaboradores solicitou seu desligamento do PPGAS-UFSCar em função 

de compromissos assumidos com grupos de pesquisa e programas na UNESP.  Desse 

modo, no ano de 2016 assistimos nosso quadro de professores colaboradores cair de três 

para dois membros (Profs. Edmundo Peggión e Paulo Santilli). Ainda assim, o prof. 

Santilli solicitou seu descredenciamento por incompatibilidade de tempo com suas 

funções na UNESP. Em seu lugar, credenciamos as profas. Andressa Lewandowski, 

anteriormente professora substituta no Departamento de Ciências Sociais e agora 

professora efetiva da UNILAB; e a profa. Iracema Dulley, atualmente bolsista Jovem 

Pesquisadora da FAPESP junto ao Departamento de Ciências Sociais. Cada uma delas 

agrega ao programa áreas e temas de pesquisa inovadoras em nosso contexto histórico: 

Antropologia do Direito e Antropologia da África, respectivamente, ampliando o alcance 

das pesquisas e de atração de novas orientações, sobretudo por conta do objetivo central 

de um projeto no âmbito de financiamento Jovem pesquisador da FAPESP; a nucleação. 

A essa transformação recente (ocorrida em 2018) na quantidade e na variedade de 

professoras colaboradoras externas também deve-se acrescentar duas outras. A primeira, 

ocorrida ainda em 2015, na substituição da professora Decana Marina Cardoso que 

completou seu tempo de trabalho e teve sua aposentadoria aprovada no mês de setembro 

de 2015. Graças à  agilidade do setor administrativo da universidade, a vaga que ficou 

disponível retornou rapidamente ao Departamento de Ciências Sociais, o que tornou 

possível a realização de um novo concurso no mês de dezembro de 2015. Dos 33 

candidatos inscritos, 16 se apresentaram para o concurso realizado entre os dias 14 e 18 

de dezembro de 2015. O candidato aprovado foi o Prof. Dr. Pedro Augusto Lolli, doutor 

(2010) e pós-doutor (2015) pela USP, que passou a integrar o PPGAS-UFSCar já no 

primeiro semestre de 2016. Especialista em etnologia indígena, integra agora a linha de 

Estudos Ameríncios do PPGAS. 

A segunda modificação ocorrida foi o aumento do número de pós-docs: Atualmente 

temos três. Melissa Santana, etnóloga amerindianista, especialista no Alto Rio Negro; 

Roberto Rezende, também etnólogo amerindianista, especialista no Alto Juruá; e Thais 

Manthovanelli, igualmente etnóloga amerindianista, etnógrafa dos Xikrin, ainda que sua 
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atual pesquisa de pós-doutorado incorpore várias outras etnias das imediações do Rio 

Xingú.  

Somamos atualmente 10 docentes efetivos, 3 colaboradores externos. Somando-se os 

três pós-doutoramentos (Melissa Oliveira, Roberto Rezende e Thais Manthovanelli), 

temos um total de 16 profissionais de antropologia atuando no PPGAS-UFSCar em 2018, 

assim como teremos ao longo de 2019. 

Até o ano de 2018, foram defendidas no PPGAS/UFSCar 103 dissertações de 

mestrado e 31 teses de doutorado, totalizando a formação de 134 pós-graduandas e pós-

graduandos em Antropologia Social. Dessa forma, consolidou-se implementação de uma 

pós-graduação marcada pela singularidade de pesquisas que aproveitam o fato de existir 

alto nível de integração entre os membros dos corpos docente e discente. Neste sentido, 

o número reduzido de docentes comparado ao de outros programas pode ser pensado 

como um traço 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 através de editais do CNPq,  auxílios 

regulares da FAPESP, um convênio com o INCRA e um com a Universidade de Leiden, 

financiado pelo European Research Council Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme. Como se verá neste relatório, são cerca de 20 projetos coletivos em 

andamento no ano de 2016, 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, a buscar intercâmbios 

em outras instituições e participar de eventos, passos que entendemos ser fundamentais 

na formação discente.  

O PPGAS/UFSCar está organizado em torno das seguintes 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, sistemas de atendimento à saúde, programas de políticas culturais, 

programas sociais e de geração de renda, entre outros, sem perder de vista, naturalmente, 

a conexão dessas dinâmicas com as questões clássicas da disciplina, como parentesco e 

organização social, filosofias e modos de conhecimento, ritual e política, relações entre 

humanos e não humanos. Tal orientação confere um perfil específico à linha de estudos 

ameríndios do PPGAS-UFSCar, e que a destaca das linhas 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 dirigidas aos povos indígenas 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 
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ambiente/natureza e relações diversas com uma variedade de seres humanos e não 

humanos. A partir de 2016, docentes e estudantes vinculados à essa linha de pesquisa 

dedicaram-se a rever o seu leque temático, visando sobretudo o cadastramento de um 

Grupo de Pesquisa no diretório do CNPq congregando todas as pesquisas que vem sendo 

desenvolvidas no PPGAS-UFSCar na área de etnologia indígena. Esse debate interno 

levou a uma ampliação de nossos objetos de investigação, bem como a uma revisão em 

sua formulação conceitual. No processo, buscou-se incorporar a agenda contemporânea 

da antropologia, que vem questionando e revisando as costumeiras divisões étnico-

políticas (indígenas, quilombolas, populações tradicionais) e a separação entre cultura 

(humanos) e natureza (não humanos, incluindo animais, plantas, objetos, máquinas, 

tecnologias, paisagens, espíritos, deuses, o estado etc) presentes nas análises teóricas mais 

convencionais. Na tentativa de questionar, rediscutir e superar estas oposições e 

classificações estanques e aparentemente pouco vinculadas às distintas e complexas 

realidades sociais do país, passamos a enfatizar como horizonte geral desta linha de 

pesquisa as conexões analíticas e políticas entre povos indígenas, comunidades 

quilombolas, populações tradicionais, e o que chamamos, por economia, de meio 

ambiente (a pletora dos seres ditos não humanos). 

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: 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. 

Como apontado acima, o corpo docente é composto de 10 docentes permanentes, 

3 colaboradores a 3 professores visitantes em 2016. 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. Pós-Doutora, Universidade de 

Nanterre/Paris, 2016. Etnologia Indígena; Antropologia da Criança; Antropologia da 

Saúde; Educação Escolar Indígena (Bolsa PQ CNPq 2). 

3. Felipe Ferreira Vander Velden. Doutor, Antropologia, Unicamp, 2010. Pós-Doutor, 

2017 (Aarhus University/Dinamarca). Etnologia Indígena; Relações Humano-Animais; 

Natureza e Cultura. 

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

Nacional/UFRJ, 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. Pós-Doutor, 

Museu Nacional/UFRJ, 2016. 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, 2014. 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. Pedro Augisto Lolli. Doutor, Antropologia, USP, 2010. Pós-Doutor, USP, 2015. 

Etnologia; Teoria Antropológica. 
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10. Piero de Camargo Leirner. Doutor, Antropologia, USP, 2001. Pós-Doutor, ICS – 

Universidade de Lisboa, 2008. Pós-Doutor USP, 2013-2014. Antropologia da Guerra; 

Estado; Hierarquia e Individualismo; parentesco ameríndio (Bolsa PQ CNPq 2).   

 

Docentes Colaboradores:  

1. Edmundo Antonio Peggion. Doutor, Antropologia, USP, 2005. Professor Livre-

Docente na UNESP, 2015. Etnologia Indígena; Dualismo; Parentesco e Organização 

Social. 

2. Andressa Lewandowski. Doutora, UNB, 2016. Professora Adjunta, na UNILAB. 

3. Iracema Dulley. Doutora, USP, 2013. Bolsista Jovem Pesquisadora FAPESP. 

 

Docentes visitantes:  

1. Thais Manthovanelli. Doutora. UFScar, 2016. Bolsista PNPD. 

2. Melissa Oliveira. Doutora. UFSC, 2016. Bolsista Pós-doc FAPESP 

3.         Roberto Rezende. Doutor. Unicamp. 2016. 

 

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

temos amadurecido e dos 10 docentes permanentes, 6 contam com bolsa produtividade 

do CNPq (nível 2), e 8 já realizaram pesquisa de pós-doutorado. Note-se, inclusive, que 

8 dos 10 docentes permanentes completaram mais de 10 anos de doutorado, o que também 

vale para um de nossos professores colaboradores da UNESP-Araraquara. Frise-se ainda 

que o professor colaborador da UNESP-Araraquara defendeu suas teses de Livre-

Docência em 2015 e 2016 

 

Corpo Discente e Estrutura do Curso  

As turmas deste ano de 2018 ingressaram nos processos seletivos por editais 

amplamente divulgados (em meio impresso e na webpage do PPGAS), conforme ocorre 

todo os anos. 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. No ano de 2018, no resultado final foram selecionados/as, 10 

candidatas/os para o curso de mestrado e 5 para o doutorado. Durante esse período, a 

demanda contabilizada em inscrições para a seleção aumentou consideravelmente, 

girando em torno de 80 a 90 candidatos inscritos anualmente. Todas as formas e regras 

de seleção encontram-se divulgadas no site do PPGAS (www.ufscar.br/ppgas). Ao final 

de 2018, contabilizamos um total de 69 alunos regularmente matriculados (37 no curso 

de doutorado e 32 no de mestrado). No momento, contabilizamos também um total 134 

defesas realizadas ao longo de nossos dez anos de existência, sendo 103 dissertações de 

mestrado e 31 teses de doutorado. Note-se que do fim do ultimo quadriênio, em 2016, 
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produzimos 23 dissertações e ampliamos em quase 40% o número de teses defendidas 

(80 e 19, respectivamente, em 2016). 

No ano de 2018, o PPGAS teve um total de 16 bolsas de doutorado em vigor, 

sendo 1 bolsa CNPq, 9 CAPES e 08 bolsas da FAPESP. No que se refere ao mestrado, o 

programa teve 24 bolsas em vigor, sendo 1 bolsa CNPq, 11 CAPES e 09 bolsas da 

FAPESP; e uma bolsa PEC-PG. 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. É 

portanto nesse cenário que nos esforçaremos por manter nosso usual montante de 35 a 40 

bolsas (entre mestrado e doutorado) com o qual em média operamos. 

Nesse contexto, a política do PPGAS tem sido a de privilegiar, em seus demais 

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. No entanto, 

devido ao corte de verbas para os Programas de Pós-Graduação iniciado  pela CAPES já 

em 2015, vimos nosso orçamento encolher em aproximadamente 50% em 2016 -- o total 

da verba PROAP que recebemos no ano foi de apenas R$ 27.537,63. Tendo em vista esse 

cenário, e visando manter o mesmo patamar de apoio às pesquisas de nossos estudantes, 

aumentamos os gastos nesse item de 50,5% em 2014 para 63,5% em 2015, e para 73,67% 

em 2016, mantendo a mesma proporção em 2017 e 2018. Essa decisão praticamente 

garantiu o mesmo valor destinado às pesquisas dos alunos de um ano a outro (esses 

percentuais incluem também os gastos com formação de bancas). O restante dos recursos 

do programa em 2016 foram destinados a diárias e passagens de docentes (15,98%) e 

despesas correntes de funcionamento (10,35%). Isso só tem sido possível devido a uma 

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. 

Ainda esclarecendo este tópico, temos tomado providencias para limitar os gastos 

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

reestruturação em curso tem a intenção de financiar mais trabalhos de campo e, assim, 

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

PPGAS/UFSCar. 

A vida acadêmica também tem sido estimulada por uma variada 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.  

Disciplinas ministradas em 2018: 

Primeiro Semestre: 

Teorias Antropológicas Clássicas. Disciplina Obrigatória Profa. Anna Catarina 

Morawska Vianna;  
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Laboratório de Antropologia Contemporânea Disciplina Obrigatória Prof. Pedro Augusto 

Lolli;  

Antropologia Política Optativa Prof. Piero de Camargo Leirner;  

Metodologias de Pesquisa em Antropologia Social II Disciplina Obrigatória Prof. Jorge 

Luiz Mattar Villela;  

Antropologia, Estudos de Gênero e Interseccionalidades Profa. Dra. Melissa Santana de 

Oliveira;  

Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Antropologia Social Prof. Jorge 

Villela. 

Segundo Semestre: 

Antropologia e Filosofia Disciplina Optativa Profa. Iracema Dulley;  

Antropologia do Refúgio Disciplina Optativa Prof. Igor José de Renó Machado;  

Teorias Antropológicas Contemporâneas Disciplina Obrigatória (Mestrado) / Optativa 

(Doutorado) Prof. Marcos Pazzanese Duarte Lanna;  

Laboratório de Antropologia Contemporânea II Disciplina Obrigatória Ambos Prof. 

Pedro Augusto Lolly;  

Metodologias de Pesquisa em Antropologia Social I Disciplina Obrigatória (Mestrado) 

Prof. Pedro Augusto Lolly;  

Sociedade e Natureza Disciplina Optativa Prof. Geraldo Luciano Andrello;  

Valor, economia, mito e parentesco. Disciplina Optativa Profa. Anna Catarina Morawska 

Vianna. 

* Os alunos de doutorado que já tenham cursado as disciplinas de teoria antropológica, 

na UFSCar ou em outro curso de mestrado em antropologia, podem solicitar convalidação 

desses créditos. 

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.  

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 
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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. 

As 103 dissertações e 31 teses defendidas no PPGAS/UFSCar tiveram, em todos 

os casos, bancas de julgamento compostas por participantes externos e bastante diversos, 

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. 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. 

Em 2018 o aluno de doutorado Adalton Marques, orientado pelo professor Jorge 

Villela, recebeu o prêmio de melhor tese do ano do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais. Sua tese levou o instituto a retomar a sua consagrada coleção de livros. Sob a 

forma de livro, a tese recebeu o titulo de Humanizar e Expandir: uma genealogia da 

segurança pública em São Paulo. 

Sobre a R@U, Revista de Antropologia da UFSCar, os últimos anos demonstraram 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 em que uma 

revista originalmente organizada por alunos transformou-se na revista oficial do 

programa, mantendo um esquema de edição em pares discente-docente segundo os 

setores da publicação. 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, desde 

o seu primeiro número, 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 a 

partir de 2015 passou a dispor de serviços de editoração e revisão por editora contratada 

pela UFSCar. A R@U integra ainda  uma base de periódicos digitais mantida pela 

universidade. De acordo com uma recente avaliação interna, pudemos verificar que a 

revista atende todos os critérios estipulados pela Área de Antropologia e Arqueologia da 

CAPES para ser classificada no estrato B1. Esta análise foi encaminhada à Coordenação 

da Área de Antropologia e Arqueologia da CAPES em 2016, que por sua vez a 

encaminhou à Comissão do Qualis Periódicos para o presente quadrienal. Reunida em 

setembro de 2016, a comissão corroborou nossa auto-avaliação. Desse modo,  a R@U foi 

já nesse momento reclassificada para B3, e só não passou a B1 porque não se encontrava 

atualizada, já que os números de 2016 ainda não estavam disponíveis no site.  Sanado 

esse obstáculo, a R@U foi avaliada como B1 em maio de 2017. 
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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 e das profissionais que são formadas. O foco é na formação de pesquisadoras e 

pesquisadores em antropologia, capazes de propor e desenvolver pesquisas e publicar 

seus resultados em diversos meios. Ademais, temos ampliado esse objetivo de formação 

para uma carreira propriamente acadêmica visando a formação de profissionais 

igualmente capazes de inserir-se em atividades profissionais mais diversificadas. 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 e antropólogas. 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 pesquisadoras e pesquisadores acadêmicos, mas 

de profissionais da área de antropologia ligadas a diversas entidades públicas, como o 

IPHAN, FUNAI, INCRA, MJ etc. Nesses vários lugares institucionais chegou a ser 

significativa e crescente a demanda por antropólogos capazes de desenvolver pesquisas 

que sustentem a produção de políticas públicas e garantam a sua eficácia e adequação.  
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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 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 algumas de nossas alunas e alunos estão presentemente engajados. 

 

Perfil do egresso 

O programa pretende formar pesquisadoras e 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. 

Objetivos que têm sido atingidos com bastante êxito. Vários de nossos egressos e egressas 

ocupam atualmente diversos cargos em universidades públicas, privadas e outra posições 

em ONGs e órgãos governamentais. 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. 

Ainda que tenhamos noticias e dados de várias de nossas egressas e egressos, o 

total de informações continua inacessível por conta da não infrequente falta de 

comunicação e resposta aos apelos da secretaria do programa. Assim, segue a lista das 

atuais colocações de algumas e alguns deles e delas, algumas mestras e doutoras pelo 

programa, algumas apenas doutoras, outras, apenas mestras: 

 

- Ayni Estevão de Araújo (mestra): professora da Secretaria Municipal de São Paulo, 

EMEF Abrão Huck 

- Nathalia Cristina Sganzella (mestre ppgas da ufscar 2011) é professora de Sociologia 

em nível de Ensino Médio no Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho (CECMF), 

botucatu, SP e na Secretaria Estadual de Educação SP. 

- Thaisa Lumie Yamauie (mestre ppgas da ufscar 2011) é Professora de Ciências Sociais 

do terceiro grau da Uninorte (União Educacional do Norte), Rio Branco, Acre. 
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- Maurílio de Jesus Silva Filho (mestre): professor de sociologia do ensino médio em duas 

escolas da região de Catanduva, SP,  "Escola Estadual Professora Elmira Goulart Pereira" 

em Cajobi e "Escola Estadual Saturnino Rosa" em Embaúba 

- Samuel Douglas Farias (mestre pelo PPGAS) é professor Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT). 

- Fernando Lopes Mazzer (mestre pelo PPGAS) é professor de escola particular do 

Sistema COC de ensino, no estado de São Paulo. 

- Maria Carolina de Araújo (mestra e doutora): Professora da Universidade Estadual de 

Londrina 

- Henrique Junio Felipe (mestre e doutor): professor de antropologia na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco 

- Luis Augusto Nascimento (doutor): professor de Sociologia e Antropologia no Instituto 

Federal do Maranhão. 

- Valdir Santana (doutor), professor na Universidade Estadual da Bahia 

- Karina Biondi (mestra e doutora): professora na Universidade Estadual do Maranhão 

- Adalton Marques (doutor): professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

- Lecy Sartori (mestra e doutora): Professora da Universidade Metropolitana de Santos 

- Mariana Martinez (mestra e doutora): Professora da Universidade Metropolitana de 

Santos 

- Patrícia dos Santos Begnami (mestre e doutora): docente no Centro Universitário 

Herminio Ometto de Araras, UNIARARAS.  

- Danilo César Souza Pinto (mestre e doutor): professor na Universidade Estadual do Sul 

da Bahia 

- Rodolpho Claret Bento (mestre): Professor no Instituto Federal do Pará 

- Fabiano José Alves de Souza (mestre): professor na Universidade Estadual de Montes 

Claros 

- Rainer Miranda Brito (mestre e doutorando): professor da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco 

- Amanda Danada (mestra e doutora): pós-doc PNPD da Universidade Federal de Santa 

Catarina 

- Talita Lazarin D'al Bó (mestra): pós-doutoranda na Universidade Nacional do México 

- Thais Manthovanelli (mestra e doutora): pos-doc PNPD da Universidade Federal de São 

Carlos 

- Cristina Rodigues da Silva (mestra e doutora): Pós-Doc no ISCTE/Univ. Lisboa. 

- Aline Iubel (doutora): Pós-doc na Universidade Estadual de Campinas. 
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- Ion Fernandez de las Heras Lopez de Guereñu (mestre): Doutorando em Antropologia 

no Departamento de Historia de América II (Antropología de América) de la Universidad 

Complutense de Madrid, sob supervisão de Pedro Pitarch 

- Gil Vicente Lourenção (mestre e doutor): pós-doc na Universidade Estadual de 

Campinas. 

Marina Pereira Novo (mestra e doutora): pós-doc na Universidade Estadual de Campinas. 

- Ligia Ribeiro (mestra): Funcionária da FUNAI 

- Isabel Gibbi (mestra): Funcionária da FUNAI 

- Marina Defalque (mestra): atuou como pesquisadora no Censo Agropecuário do IBGE 

em 2018. 

- Flavia Carolina (mestra e doutora): professora substituta 

- Tarsila dos Reis Menezes (mestra): consultora da OPAN 

- Luna Castro Pavão (mestra): funcionária da FUNAI 
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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 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 com os alunos a capacidade de produzir diferentes tipos de 
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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 pós-graduandos do 

PPGAS, sobretudo no que concerne à capacidade de tutoria/orientação de alunos. 

Entre 2014 e 2016, 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 passou a funcionar 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. No período entre 2016 e 

2018, garantida a estrutura, o LAPA consolidou-se e desenvolve atividades diárias de 

leitura e produção de textos de tutorial juntos a estudantes de graduação. 

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. 

  



17 
 

4. Oferta e demanda de vagas 

 

Número de vagas ofertadas no ano – Mestrado: 20 

 

Número de inscritos no ano – Mestrado: 39 

 

Número de aprovados no ano – Mestrado: 6 

 

Número de vagas ofertadas no ano – Doutorado: 15 

 

Número de inscritos no ano – Doutorado:  38 

 

Número de aprovados no ano – Doutorado: 15  
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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; 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 laboratório de 

Antropologia Urbana comporta o Grupo de Pesquisa 

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

Leirner, o Laboratório de Estudos Migratórios, coordenado pelo Prof. Igor José de Renṕ 

Machado, o Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas e sociabilidade (LELuS), 

coordenado pelo Prof. Luiz Henrique de Toledo e o Núcleo de Estudos de Hierarquia e 

Valor, coordenado pelo Prof. Marcos Lanna. O Laboratório de Etnologias 

Transespecíficas (LETS) congrega os professores Felipe Vander Velden, Geraldo 

Andrello, Pedro Lolli, Edmundo Peggion e Clarice Cohn. 

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; Ciméa Beviláqua - 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. 
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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 

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 discussões em torno do desafio de se 

empreender etnografias que tratem do entrelaçamento entre política, ciência e economia. 

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

é composto por 21 pesquisadores da UFSCar, USP, Unicamp e UFRJ, sendo 3 doutoras, 

9 doutorandos, 1 mestre, 3 mestrandos e 5 alunos de graduação. 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 Epson L355 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, 

investigando práticas esportivas dissonantes no contexto da heteronormatividade 
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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 

monografia), mestrado e doutorado, além de um conjunto de pesquisadores colaboradores 
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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, 

plantas, fenômenos meteorológicos e geográficos, paisagens, espíritos, seres 
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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 

pesquisa que possibilitam acessar e apreender esses modos diversos de perceber e viver 
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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 

20187, 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. 

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 
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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 contam com 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 

 

Bibliotecas 

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 Online library (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); 

Web of Science (acesso às bases de citação Social Sciences Citation Index (SSCI) e 

periódicos Thomson Reuters); 
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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 en 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 

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 
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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 2018 o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 

Universidade Federal de São Carlos (PPGAS/UFSCar) esteve em contato constante com 

os estudantes e as atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais da mesma universidade, mantendo nossos bons indicadores de 

integração entre graduação e pós-graduação e garantindo uma colaboração permanente 

entre os dois níveis. Esta integração pode ser notada, por exemplo, no expressivo número 

de estudantes de graduação presentes nas disciplinas obrigatórias e optativas 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 (TCCs) e para o desenvolvimento 

de pesquisas 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 na UFSCar e em outras instituições; e na significativa 

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

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

promovidos pelo Programa, especialmente nas Quartas Indomáveis, os seminários 

permanentes do PPGAS/UFSCar, realizadas ao longo de todo o ano de 2018. 

Os professores Pedro Lolli e Felipe Vander Velden compuseram, no primeiro 

semestre de 2018, 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. Pedro Lolli seguiu como 

membro titular até dezembro de 2018, e a professora Catarina Morawska foi membro 

suplente do mesmo Conselho de agosto a dezembro de 2018. Além disso, os professores 

Clarice Cohn (como titular) e Piero Leirner (como suplente) integraram, na qualidade de 

representantes da área de antropologia, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), montado 

em 2017 e encarregado de revisar o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Ciências Sociais da UFSCar, tendo trabalhado nisso durante todo o ano de 2018. Em 

2017, o PPGAS discutiu amplamente as ementas das disciplinas ofertadas por docentes 

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

mudança que foram, em seguida, apreciadas pelo Núcleo. Ao longo de todo o ano de 

2018, 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 – foi amplamente debatido e revisto todo o Projeto 

Pedagógico em vigor, reanalisando-se a estrutura do curso e sugerindo-se modificações, 

tanto nos dois anos de disciplinas obrigatórias – revendo a ordenação, as ementas, e 

pensando, sobretudo, no diálogo das disciplinas, em especial as metodológicas – quanto 

na revisão das optativas tal como atualmente e efetivamente ofertadas por cada área. O 

NDE ainda propôs diálogos com representantes dos departamentos que oferecem cursos 

para nossa graduação (a saber, Filosofia, Estatística e Letras), para sugerir modificações 
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nas disciplinas que lhes permitissem melhor dialogar com as necessidades formativas de 

nosso curso. Foram realizados, ainda em 2018, debates públicos com docentes e 

discentes, e no mesmo ano foi organizada uma apresentação ao Conselho de Curso, após 

o qual fechou-se uma proposta de Projeto Pedagógico a ser examinada pelo Conselho, 

órgão deliberativo, neste corrente ano de 2019 e que, posteriormente, deverá ser enviada 

ao MEC. 

Ao final de 2018 o professor Pedro Lolli foi eleito Coordenador da Graduação em 

Ciências Sociais da UFSCar, posição que ocupará por dois anos (até 2021). 

Ainda focalizando comissões institucionais diversas relacionadas à graduação, a 

Profa. Catarina Morawska Vianna é, desde dezembro de 2016, membro titular 

(representando o Departamento de Ciências Sociais) no Comitê PIBIC-PIBIT – 

Coordenadoria de Iniciação Científica e Tecnológica, ligado à Pro-Reitoria de Pesquisa 

da UFSCar. 

No tocante às disciplinas, em 2018 foram 19 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 13 turmas), e as outras 

12 constituíram disciplinas optativas, das quais 2 constituem-se também em disciplinas 

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

Ocupacional, nos quais são obrigatórias). Duas das disciplinas optativas  foram oferecidas 

por professores substitutos (Victor Hugo Kebbe e Ypuan Garcia) em 2018.  

Ao longo do ano de 2018, 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 4 estudantes iniciaram ou continuaram esta atividade obrigatória 

para sua conclusão do curso, devendo concluí-las em 2019. Neste mesmo período, 8 

estudantes estiveram trabalhando com suas pesquisas em nível de Iniciação Científica 

(iniciadas, em andamento ou concluídas em 2018) sob orientação de docentes do 

PPGAS/UFSCar, com bolsas assim distribuídas: 6 bolsas Fapesp e 1 bolsa PIBIC/CNPq, 

além de uma bolsa FAPESP submetida e aguardando resultado. Seis estudantes da 

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

em Antropologia Social para o biênio 2019-2020: 1 na UNICAMP, 1 na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e mais 4 no PPGAS da própria UFSCar, evidenciando 

a progressão regular dos estudantes do Bacharelado em Ciências Sociais da UFSCar em 

sua capacitação. 

Constata-se um contínuo 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, o Laboratório de Etnologias Transespecíficas (LETS), que 

conta com 4 pesquisadores em nível de graduação em seus quadros, que participam 

ativamente das atividades do grupo que começaram a tomar corpo com alguns eventos 

em 2018. Por fim, o LE-E (Laboratório de Experimentações Etnográficas), grupo de 



29 
 

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

pesquisadores da UFSCar, UFRJ e USP, sendo 4 deles alunos de graduação, que se 

reúnem mensalmente e em eventos especiais para ler monografias e discutir aspectos 

metodológicos de suas pesquisas. 

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 agrega 1 pesquisador em 

nível de graduação em Ciências Sociais, 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 2018 

(e encerrando-se agora em fevereiro de 2019) conta com uma estudante de graduação em 

ciências sociais. 

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 cinco 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 
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(e ainda têm) 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 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).  

Em 2018 o Programa de Tutoria do LAPA junto a alunos de graduação em 

Ciências Sociais e áreas afins foi assumido, como um Projeto de Extensão, pela 

Coordenação do Curso de Ciências Sociais. A partir daí, as tutorias passaram a ser 

realizadas por pesquisadores dos programas de pós-graduação em Antropologia 

(PPGAS), Ciência Política (PPGPol) e Sociologia (PPGS), que auxiliam individualmente 

os participantes na leitura e na confecção de textos. A contribuição deste projeto é tanto 

acadêmica, ao promover técnicas de escrita necessárias para desenvolver argumentos em 

nível de excelência e métodos de pesquisa em amplo escopo (no caso da Antropologia, 

por exemplo, com a difusão de métodos e técnicas  e troca de experiências de trabalho de 

campo), quanto social, na medida em que se intensificará a comunicação das pesquisas 

em Ciências Sociais para um público mais amplo. 

 Entre os tutores ativos no LAPA em 2018, 7 eram do PPGAS (doutorandos), que 

atenderam 12 alunos de graduação que buscaram seu auxílio na modalidade “Monitoria - 

Leitura Dirigida”. Também 7 dos minicursos oferecidos no LAPA em 2018 foram 

concebidos, planejados e executados por estudantes do PPGAS (doutorandos) 

matriculados no “Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação em Tutoria e 

Orientação em  Antropologia Social”, sob responsabilidade da Professora Catarina 

Morawska. Um total de 7 minicursos ofertados por estudantes do PPGAS foram 

oferecidos em 2018, conforme listado a seguir:  

- Bruno Campos Cardoso – “Gestão de referências bibliográficas” 

- Frederico Santos dos Santos - Apresentação Dinâmica de Trabalhos Acadêmicos com 

Prezi” 

- Izadora Pereira Acypreste – “Coleta e Organização de Material Etnográfico e 

Qualitativo” 

- Jacqueline Stefanny Ferraz de Lima – “Leitura dirigida” 

- Luzinele Everton de Alcobaça – “Leitura Dirigida” 

- Rochelle Foltram – “Como consultar acervos indígenas online” 

- Wagner Xavier de Camargo – “Como ler obras acadêmicas e fazer 

fichamentos/resenhas” 
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No total, os minicursos foram acompanhados por 13 estudantes de graduação em 

Ciências Sociais da UFSCar. Todos os minicursos foram oferecidos a partir de planos de 

trabalho apresentados pelos próprios doutorandos, que também enviaram relatórios de 

suas atividades ao final. Os minicursos constituem 4 créditos da formação acadêmica dos 

estudantes do PPGAS, perfazendo carga horária de 60 horas. Todos os estudantes do 

PPGAS apresentaram relatórios de atividades relacionados aos seus cursos e demais 

atividades de atendimento e monitoria no LAPA, configurando-se este em uma 

experiência bastante frutífera para nossos índices de integração do PPGAS da UFSCar 

com a Graduação em Ciências Sociais da mesma universidade. 

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 7 seções ao longo do ano de 2018 foram 

acompanhadas por uma média de 20 estudantes 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), 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. O professor Felipe 

Vander Velden prepara o dossiê “Socioanimalidades Plurais”, em fase de finalização, a 

ser publicado em 2019; o dossiê é organizado juntamente com cinco estudantes, quatro 

deles do PPGAS e um estudante da graduação em Ciências Sociais (em 2018). Duas 

alunas orientadas por docentes do PPGAS da UFSCar (Jorge Villela e Iracema Dulley) 

são editoras de seção da Revista Florestan, e o aluno Flávio Bellomi (orientando da 

professora Clarice Cohn) é, na mesma revista de graduandos, responsável por 

diagramação e capa. 

Alguns de nossos alunos de graduação em Ciências Sociais estiveram envolvidos 

com atividades de pesquisa em outras instituições. Luisa Tui Rodrigues Sampaio (sob 

orientação da professora Iracema Dulley) recebeu bolsa BEPE-Fapesp  para desenvolver 

o projeto “Análise sobre as formas de interpelação e acusação nos discursos de Agostinho 

Neto, José Eduardo dos Santos e Jovas Savimbi” na Universidade de Lisboa, sob 

orientação da professora Alice Maria Trindade, pelo período de agosto a novembro de 

2018. O aluno Erinilso Severino de Souza (sob orientação da professora Clarice Cohn), 

juntamente com outros estudantes indígenas da UFSCar, vem atuando nos diálogos 

desenvolvidos nas escolas da região de São Carlos, de modo a elaborar, com alunos e 

professores, os temas indígenas dos currículos. Ele participou também ativamente dos 

debates na UNICAMP sobre o Vestibular Indígena dessa universidade, que foi instituído 

para ingressantes em 2019. 
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Alguns docentes do PPGAS da UFSCar foram convidados a participar de eventos 

de graduação em outras instituições. O professor Igor Machado esteve na 48° Semana de 

Estudos Geográficos,  evento do curso de Graduação em Geografia da UNESP em Rio 

Claro/SP (outubro de 2018) e na III Jornada de Ciências Sociais da Universidade Federal 

de Alfenas (Unifal), ocorrida em setembro de 2018 em Alfenas/MG. 

Por fim, deve-se dar grande destaque à publicação, pela estudante de graduação 

(orientanda do professor Jorge Villela) Gabriela Marcurio, que publicou resenha do livro 

“Do Corpo ao Pó’, de Bruno Morais, na Revista Cadernos de Campo (USP). E ao Prêmio 

Lévi-Strauss – categoria artigo de graduação, 3º lugar (conferido pela ABA – Associação 

Brasileira de Antropologia) recebido pelo trabalho “Costurando Retalhos: agricultura, 

ciência e política na defesa da produção tradicional e agroecológica de erva-mate”, de 

autoria de Ana Lídia de Oliveira, estudante de graduação em Ciências Sociais da UFSCar 

sob orientação da professora Catarina Morawska; o artigo da estudate será publicado em 

2019. 

Pode-se verificar para o ano de 2018, como de costume, ótimos indicadores de 

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, pesquisadores e estudantes em nível de mestrado e 

de doutorado. Este contato entre professores e estudantes de pós-graduação do 

PPGAS/UFSCar e o alunato da graduação em Ciências Sociais em 2018 aponta 

excelentes 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 o campo da Antropologia, estimulando-os a participar mais nos eventos e ações do 

Programa, a submeter trabalhos em eventos científicos e para publicação em periódicos 

especializados, a desenvolver pesquisas na área, a se envolver com questões políticas e 

teórico-epistemológicas da disciplina, e a prosseguir nos seus estudos e pesquisas na pós-

graduação e na sua profissionalização como antropólogos e antropólogas. Esperamos, 

assim, fomentar o interesse pela Antropologia entre nossos estudantes de graduação (em 

Ciências Sociais e em áreas afins), incrementando a formação de jovens pesquisadores e 

pesquisadoras a partir de sua inserção satisfatória no campo da Antropologia. 

 

Estágio de docência 

Como ocorre em todos os anos, em 2018 foi ofertada a disciplina ANT 004 – 

“Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Antropologia Social” (com 04 

créditos e obrigatória para doutorandos do PPGAS com bolsas CAPES), tanto no primeiro 

como no segundo semestre (duas turmas). Os cinco alunos que cursaram essa disciplina 

estagiaram junto a alguma das disciplinas de graduação (dois em uma turma do professor 

Geraldo Andrello, dois em turma da professora Catarina Morawska e um em turma do 

professor Luis Henrique de Toledo), 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, além de seu envolvimento com os 

mini-cursos e atendimentos presenciais oferecidos pelo LAPA e já detalhados acima. Um 
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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 

(TCC, ou monografias) dos estudantes de graduação concluintes que desenvolvem 

pesquisas na área da Antropologia Social. Tal procedimento tem permitido o contato dos 

estudantes de pós-graduação com atividade importante da rotina acadêmica. 
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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 e a doutoranda Clarissa Martins Lima, assim 

como os egressos Karina Biondi e Adalton Marques (agora profs. da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco e da Universidade Estadual do Maranhão, 

respectivamente) são ainda membros-pesquisadores do NuAP (Núcleo de Antropologia 

Política) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e congrega pesquisadores e 

pesquisadoras da UNB, USP, UFC, Unilab, UEMA e UniVaSF. 

A profa. Clarice Cohn e o prof. Pedro Lolli são pesquisadores do CesTA/USP, 

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. De Julho de 2016 até Março de 2019,  Andrello estará ainda coordenado, 

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) a estudante de 

doutorado Patrícia Veiga, membro do referido projeto. 

O prof. Pedro Lolli e o prof. Geraldo Andrello, em parceria com o prof. Victor 

Lopez Richard do Departamento de Física da UFSCAR, estabeleceram com o Instituto 

Socioambiental (ISA) um convênio formal com UFSCar através de um Acordo de 
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Cooperação Técnico-Científica. No contexto da parceria com o ISA, vale mencionar que 

o professor Andrello é atualmente 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-doutorando 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. 

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 painéis de debates e pesquisas interdisciplinares que focalizam 

as relações humano-animais. 

  Dois orientandos do professor Felipe Vander 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 integrou, 

entre setembro de 2016 e junho de 2018, 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 de cooperação técnica contou com a parceria da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA) e com financiamento da 

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). O aluno de doutorado 

Túllio Dias da Silva Maia está vinculado, como pesquisador-colaborador, ao Laboratório 

de Entomologia e Parasitologia Tropical (LEPaT) e ao Laboratório de Genética Nolecular 

(GMBio), ambos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde desenvolve sua 

pesquisa e outras atividades acadêmicas em parceria. 

  Os professores Felipe Vander Velden e Geraldo Andrello, além de quatro 

estudantes do PPGAS/UFSCar, sendo uma de doutorado e duas de mestrado, além de 

uma estudante da graduação em Ciências Sociais seguiram, em 2018, 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. Esse 

intercâmbio destina-se à realização dos estudos antropológicos para composição dos 

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). Atividade é de 

crucial importância, dela depende a garantia da posse dos territórios das duas 

comunidades, expropriadas ao longo de sua história. Intensa atividade de pesquisa de 
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campo e de pesquisa documental foi intensamente desenvolvida ao longo de 2018 nas 

duas áreas, e a necessidade de mais tempo para análise do material levou o intercâmbio a 

ser estendido até março de 2019, com possibilidade de outra renovação em 2019. 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. 

Entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019, O professor Vander Velden  esteve em 

estágio de pós-doutoramento junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba/PR, sob supervisão da Profa. Dra. 

Ciméa Bevilaqua. Também realizou pesquisa de pós-doutorado o Professor Piero Leirner, 

na Unicamp, sob supervisão do Prof. Dr. Antonio Guerreiro Jr. 

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. Vale mencionar ainda que, no primeiro semestre de 2018, o 

professor Toledo esteve em estágio de pós-doutoramento junto ao PPGAS-USP. 

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 21 pesquisadores da UFSCar, Unicamp, 

UFRJ e USP em nível de graduação ao pós-doutorado. O LE-E tem buscado parcerias 

com outros grupos de pesquisa por meio de eventos anuais conjuntos. Em 2015 o “I 

Seminário de Experimentações Etnográficas” recebeu 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). Em 2019 o evento 

será realizado em parceria com o Grupo de Estudos Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia (GEICT/Unicamp). Assim, a rede nacional de pesquisadores na qual o LE-E 

está inserido vem se ampliando, abarcando atualmente quatro universidades: UFSCar, 

Unifesp, Unicamp, UFSC. 
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O professor Jorge Mattar Villella iniciou, em 2017, um processo de colaboração 

acadêmico com a profa. Suzane Vieira (UFG) inaugurado por meio de uma mesa redonda 

nesse mesmo ano intitulada Ecologias Políticas das Multidões. Esse primeiro evento 

reuniu, além da profa. Vieira, as antropólogas Thais Mantovanelli (UFSCar) e Yara Alves 

(USP). Em outubro de 2018 essa rede ampliou-se no seminário "Insurgências: práticas 

políticas e lutas emancipatórias", organizado pela profa. Suzane Vieira e pelo prof. Villela 

na Universidade Federal de Goiás. Esse evento reuniu pesquisadoras e pesquisadoras de 

diversas áreas do conhecimento (antropologia, filosofia, linguística, sociologia)  em torno 

de dois conceitos (confiscações e lutas-anticonfiscatórias) de várias universidades (UFG, 

UNB, USP, UFSCar, Unilab). Em novembro de 2018 essa mesma discussão foi retomada 

no evento Antropologia e Filosofia junto ao Departamento de Filosofia da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), organizado pelo prof. Alexandre Carrasco e pelo prof. 

Villela. Este evento reuniu pesquisadoras da USP, UFG, UEMA, UFSCar e Unifesp. 

 

Intercâmbios internacionais 

Igor Machado, Piero Leirner 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  ngela 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. 

Desde setembro de 2018, o prof. Geraldo Andrello é co-coordenador do projeto 

"Memorialising Ancestral Landscapes through Inter-Cultural Heritage Making in the 

Brazilian Northwest Amazon". (coordenador  principal Prof Dr Manuel Arroyo-Kalim, 

Institute of Archaeology, University College of London). Este projeto é apoiada pela 

British Academy com recursos do Newton Fund desde  setembro de 2018, e terá vigência 

de  vigência de 27 meses. Trata-se de uma investigação participativa em etnoarqueologia 

do rio Negro, envolvendo o treinamento de pesquisadores indígenas e guiado pela coleta 

de narrativas orais na localização de sítios arqueológicos. 

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.    

  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 
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constante com o Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain (CRBC), 

da EHESS (Paris, França). 

A Profa. Catarina Morawska esteve em estágio de pos-doc 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. 

O professor Felipe Vander Velden esteve, entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, 

em estágio de pós-doutoramento como pesquisador visitante (sobre supervisão da 

professora Mariana Françozo e com bolsa do Coimbra Group Scholarship Programme for 

Young Professors and Researchers from Latin American Universities) no Department of 

Archaeological Heritage and Society, Faculty of Archaeology, da Universiteit Leiden 

(LU), em Leiden, nos Países Baixos. Ali deu início às atividades concernentes ao seu 

projeto de pesquisa Tupi, Tapuya, horses and cattle: European domesticates in 

Amerindian worlds in Dutch Brazil (1630-1654). Também foi formalmente integrado, 

como pesquisador associado, ao ERC project BRASILIAE. Indigenous Knowledge in the 

Making of Science, dirigido pela Profa. Dra. Mariana Françozo e financiado pelo 

European Research Council Horizon 2020 Research and Innovation Programme 

(Agreement No. 715423). Este vínculo formal com o projeto deverá se desdobrar em 

novas atividades na Europa (entre 2018 e 2021), e poderá incluir a participação de outros 

pesquisadores docentes e discentes do PPGAS/UFSCar. 
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8) Solidariedade, nucleação e visibilidade 

 

Indicadores de solidariedade e nucleação 

O PPGAS da UFSCar tem organizado grupos de estudo e pesquisa que colaboram 

na nucleação e solidariedade entre 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. A parceria com 

a FCLAr/UNESP de Araraquara conta com o professor Prof. Dr. Edmundo Peggion, já 

credenciado ao PPGAS/UFSCar desde seu início, e que tem colaborado muito na 

formação discente e em pesquisas coletivas. Esperamos com isso fortalecer tanto a 

parceria institucional com esta IES vizinha quanto linhas de pesquisa do PPGAS. 

Credenciados como colaboradores do PPGAS temos ainda as pesquisadoras Andressa 

Lewandoski e Iracema Dulley. 

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 

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.  

Como se constata, a nucleação e a solidariedade entre graduação e pós-graduação 

têm sido estimuladas e realizadas em especial por laboratórios e grupos mais consolidados 

de pesquisa e estudos, muitos dos quais contam com financiamento, e outros em processo 

de formalização institucional. Uma lista mais exaustiva dos laboratórios e grupos de 

pesquisa pode ser consultada nos tópicos “Infraestrutura” e “Integração com a 

graduação". Em relação aos projetos e atividades constantes nesses laboratórios caberia 

ainda destacar alguns pontos. 

Entre os laboratórios de pesquisa do PPGAS está o LETS – LABORATÓRIO DE 

ETNOLOGIAS TRANSESPECÍFICAS, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq desde 2017. O LETS é composto por seis docentes e 34 estudantes de mestrado 

e doutorado do PPGAS e alunos da graduação em Ciências Sociais da UFSCar, além de 

outros 9 pesquisadores associados de outras instituições. Está sediado em uma das salas 

do LIDEPS, cuja estrutura segue sendo continuamente melhorada (na forma de 

computadores, mobiliário e de uma pequena biblioteca setorial em formação). Em 2018 
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o LETS promoveu alguns eventos e funcionou como núcleo de agregação dos estudantes 

e pesquisadores do PPGAS/UFSCar engajados em uma de suas cinco linhas de pesquisa, 

a saber: Etnologia indígena/Etnologias regionais comparadas; Conhecimentos indígenas 

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

Populações Indígenas, Quilombolas e Tradicionais no Estado de São Paulo; Humanos e 

não humanos em paisagens indígenas quilombolas e tradicionais; e História, cultura e 

natureza na Serra Geral paulista. Em 2019 pretendemos aumentar a frequência de nossas 

atividades acadêmicas, inserindo rapidamente os estudantes de pós-graduação 

interessados que recém ingressaram no PPGAS/UFSCar, além de novos alunos de 

graduação trabalhando com temáticas relacionadas aos objetivos do grupo. 

            Em 2018 o LETS, em parceria com o Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena 

- CPEI/Unicamp, reuniu pesquisadores da Unicamp, Unesp e UFSCar entre 13 e 14 de 

setembro, em São Carlos, para o II Encontro de Etnologia, História e Política Indígena. 

O evento contou com cinco sessões de comunicações e debates envolvendo 

principalmente estudantes de graduação, mestrado e doutorado das três instituições 

paulistas, e deu continuidade ao projeto de fortalecimento de uma rede de pesquisadores 

em etnologia indígena no interior do estado de São Paulo. No âmbito desta mesma 

colaboração, da qual o LETS/PPGAS/UFSCar é parte importante, foi realizado, na 

Unicamp (Campinas/SP), o encontro “Conjuntos Comunitários nas Terras-Baixas Sul-

Americanas”, organizado por Antonio Guerreiro Jr, (Unicamp), Adriana Testa (Unicamp) 

e Aline Iubel (Unicamp, Egressa UFSCar), com a participação de membros do LETS. 

Além disso, um dos nossos membros, Piero Leirner, realizou estágio de Pós-Doutorado 

na Unicamp ao longo do 2o semestre de 2018. Outro de nossos membros, Felipe Vander 

Velden, também esteve afastado no mesmo período para Pós-Doutorado, realizado na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e na Leiden Universiteit (Países Baixos). 

Seguem também as atividades do HUMANIMALIA – Antropologia das Relações 

Humano-Animais, grupo de estudos, discussão e pesquisas no interior do LETS – 

Laboratório de Etnologias Transespecíficas. O grupo HUMANIMALIA reúne nove 

estudantes do PPGAS/UFSCar, além de colaboradores externos. 

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 discussões em torno do desafio de se 

empreender etnografias que tratem do entrelaçamento entre política, ciência e economia. 

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

é composto por 21 pesquisadores da UFSCar, USP, Unicamp e UFRJ, sendo 3 doutoras, 

9 doutorandos, 1 mestre, 3 mestrandos e 5 alunos de graduação. De modo a ampliar a 

visibilidade de seus trabalhos, o LE-E possui um website: 

https://leeufscar.wordpress.com/. 

Como parte de seus esforços em estabelecer uma rede mais ampla de contatos e 

publicizar as discussões e trabalhos de seus pesquisadores, o LE-E promove 
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periodicamente o Seminário de Experimentações Etnográficas com a presença de 

convidados pesquisadores de diferentes grupos de pesquisa. Já participaram do evento o 

Núcleo de Histórias e Experimentações Etnológicas (Nhe’e/Unifesp), o Grupo de 

Pesquisa Conhecimento, Tecnologia, Mercado (CTeMe/Unicamp) e o Departamento de 

Antropologia da UFSC. O IV Seminário de Experimentações Etnográficas está previsto 

para março de 2019, em parceria com o Grupo de Estudos Interdisciplinares de Ciência e 

Tecnologia (GEICT/Unicamp). 

Vale mencionar também outros eventos co-organizados pelo LE-E nos últimos 

anos, com o objetivo de divulgar as pesquisas realizadas na UFSCar. Foram eles: 

 - Junho 2016 - “Workshop Cosmopolíticas de Família“, realizado no PPGAS/UFScar 

pelo Hybris e LE-E. O evento teve a presença de 14 pesquisadores da UFSCar e da USP. 

- Dez. 2016 - Seminário de Antropologia Econômica da UFSCar com a participação da 

profa. Ana Claudia Marques (USP) e Mauro Almeida (Unicamp), além dos professores 

da UFSCar Marcos Lanna, Jorge Villela e Pedro Lolli. O evento, organizado pelos 

professores Geraldo Andrello e Catarina Morawska Vianna, atraiu um público de 50 

pessoas. 

- Junho 2017 - Seminário Os Vivos e os Mortos: ecologia política da memória e do 

esquecimento, organizado por Catarina Morawska Vianna (LE-E) e Jorge Mattar Villela 

(Hybris), com a presença de pesquisadores associados a instituições dentro e fora do 

Brasil (UFSCar, USP, University of Edinburgh, University of North Carolina). O evento 

contou com 54 participantes, entre ouvintes, debateres e apresentadores. 

- Junho 2018 - Mesa Redonda - Afeto e Escrita Etnográfica, com a presença da Profa. 

Michele Wisdahl, da St. Andrews University (Escócia). O evento contou com a 

participação de 30 pessoas. 

- Agosto e Outubro de 2018 - Palestras no LE-E, com a participação de Ana Flávia Bádue, 

da City University of New York (CUNY) e Julia Ruiz di Giovanni, da USP. 

O Projeto intitulado Nominações: pessoas, objetos, hierarquia e parentesco no 

Alto Rio Negro (AM), Fapesp, é coordenado pelos professores Geraldo Andrello e por 

Pedro Lolli e propõe investigar, descrever e comparar os contextos nos quais se efetuam 

os processos de nominacão de pessoas coletivas e de pessoas singulares na extensa rede 

de relacões do Alto Rio Negro (mais de vinte povos pertencentes às famílias Tukano, 

Arawak e Nadahup) de forma a problematizar a separação entre esfera doméstica e esfera 

político-ritual. 

  O LELuS, LABORATÓRIO DE ESTUDOS DAS PRÁTICAS LÚDICAS E 

SOCIABILIDADE, coordenado pelo professor Luiz Henrique de Toledo e co-

coordenado por Wagner Xavier de Camargo (pós-doutorando, Capes) conta com o 

registro no diretório de grupos de pesquisa do CNPq e 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, corporalidades, gênero 

e sexualidades. Entre essas parcerias podemos destacar a realizada com o LUDENS-

História da USP, coordenado por Flavio Campos (Departamento de História/USP) e 

Marco Antonio Bettine de Almeida (EACH-USP), com o Núcleo de Estudos e Pesquisas 
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Educação e Sociedade Contemporânea, desde agosto de 2014 (site do 

blog:http://nucleodeestudosepesquisas.blogspot.com.br/) da UFSC, coordenado por 

Alexandre Vaz e parcerias continuadas com o NAU-USP, coordenado pelo professor José 

Guilherme Magnani, bem como colaborações com o Museu do Futebol e eventualmente 

SESCs.  

Em 2018 houve a participação do LELuS na elaboração do III Simpósio 

Internacional de Futebol, organizado pelo Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, São 

Paulo), PUC-SP, SESC e LUDENS - USP. Tal participação foi efetivada pela presença 

do professor Luiz Henrique de Toledo, que integrou a comissão científica do Simpósio 

na triagem dos trabalhos inscritos e  coordenou as apresentações das pesquisas nas sessões 

denominadas de  “Políticas”, e por Wagner Xavier de Camargo, que na mesa-redonda de 

encerramento do simpósio, “Outros Futebóis”, apresentou o paper “Dialética da Negação 

em tempos identitários”. 

Atualmente, o LELuS conta com alunos de graduação, pós-doutorando (CAPES), 

mestrandos e doutorandos, que desenvolvem pesquisas financiadas pela FAPESP e 

Capes/CNPq cujos temas versam sobre corpo, dança e etnia, a relação entre esportes 

olímpicos e as Forças Armadas no Brasil, travestilidade e deslocamentos urbanos, 

torcidas queer e novas formas de expressão torcedora, patrimônio e cidades médias. 

Especificamente o pós-doutorando Wagner Camargo desenvolve pesquisa sobre 

práticas esportivas dissonantes no contexto da heteronormatividade relacionada aos 

megaeventos esportivos (tais como Olimpíadas e Paralimpíadas) e tem como central as 

temáticas que envolvem os Estudos de Gênero, corporalidades e sexualidades. 

Desde 2007 o professor Jorge Villela é co-coordenador do grupo de pesquisa 

HYBRIS, ao lado da professora doutora Ana Claudia Marques (PPGAS-USP). O Hybris 

organizou vários eventos  em 2018, exatamente uma média de um evento a cada quatro 

meses do ano ou, então, a cada 3 do semestre letivo. Seguem os encontros realizados em 

2018: 

Adalton Marques (Univasf), out 11, "O tríptico “segurança pública – democracia – 

direitos humanos”: expansão do sistema penal brasileiro; Gustavo Barbosa (Pesquisador 

Associado NEOM/UFF), jun 29; "Tocando no ritmo: guerreiros (fidaiyyin) e jovens 

palestinos (shabab) conversam através da música";   

Clarissa Martins (PPGAS/UFScar), jun 14; "Jurema, Jesus e o problema da história na 

etnologia".  

Gustavo Barbosa (Pesquisador Associado NEOM/UFF), jun 29 - Evento Hybris 

"Tocando no ritmo: guerreiros (fidaiyyin) e jovens palestinos (shabab) conversam através 

da música" 

Já nos encontros que contaram apenas com os colaboradores do projeto, foram os 

seguintes eventos durante o ano de 2018: 

Paula Araújo (aluna de graduação que entrou no mestrado em 2018) dez 6: Projeto Meio 

Ambiente e Modo de Vida em Ilhabela, SP;   
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Thais Manthovanelli (pos-doc) nov 8, Belo Monte e a Morte do Rio Xingu. Versão de 

Artigo;  

Izabel Acciolli (mestrado) jun 27. Projeto: Escrita no Cárcere;  

Sara Munhoz (doutorado) maio 16. Proposta de artigo: os debates a respeito da família e 

do direito em antropologia;  

Renan Martins (Doutorado Pereira. abril 25. Projeto: A Memória e a Seca no Sertão de 

Pernambuco;  

Jorge Villela (docente) março 21. Memória e Família: Thanasimologia Política no Sertão 

de Pernambuco. proposta de artigo. 

 

Acompanhamento de egressos 

Formamos até o presente relatório 103 mestres e 31 doutores (dados 

contabilizados até dezembro de 2018) - uma média de mais de 3 doutores por ano, com 

apenas 10 docentes permanentes na função de orientação. Do total de mestres, 37 

ingressaram no doutorado do PPGAS/UFSCar e 17 em outros programas (4 na USP, 2 na 

UFRJ, 4 na UNICAMP, 2 na UNESP e 5 em outras áreas). Os demais egressos dividem-

se em atividades profissionais variadas, como a docência em instituições públicas e 

particulares, trabalhos em ONGs, funcionalismo público, assessorias e órgãos 

autárquicos, entre outras. Destaca-se entre nossos doutorandos e doutores já formados a 

atuação como professores de instituições de ensino privada e instituições públicas, tais  

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 evidencia um 

equilíbrio entre as demandas interna (alunos egressos do mestrado do PPGAS/UFSCar) 

e externa na procura pelo doutorado do programa. 

 

Visibilidade 

Neste ano, uma das alunas de graduação participantes do LE-E, Ana Lídia 

Oliveira, foi premiada com a terceira colocação no Prêmio Lévi-Strauss 2018, 

modalidade artigo. O trabalho, orientado pela Profa. Catarina Morawska e intitulado 

“Costurando Retalhos: agricultura, ciência e política na defesa da produção tradicional e 

agroecológica de erva-mate”, será publicado pela ABA em 2019. 

  O professor Pedro Lolli é tutor do PET indígena Conexões de Saberes – Ações em 

Saúde que é formado por 14 alunos indígenas de graduação. Nesse âmbito, desenvolve 

duas linhas de projetos de extensão que procuram uma inserção social mais ampla. A 

primeira diz respeito ao trabalho realizado, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação de São Carlos, nas escolas do município e que leva a temática indígena para 

ser desenvolvida nas escolas pelos próprios indígenas de forma contribuir para desfazer 

estereótipos. A segunda diz respeito ao projeto “Políticas de promoção de saúde e 

prevenção de agravos nas comunidades indígenas” realizado pelos alunos em seus 

períodos de férias quando voltam para suas casas que visa um levantamento das condições 
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da saúde locais. O objetivo é promover a qualificação acadêmica dos estudantes, 

ampliando seus conhecimentos sobre os principais problemas de saúde de suas 

comunidades. Desenvolver habilidades para identificar as necessidades de ações em 

saúde nas comunidades indígenas. Proporcionar às comunidades indígenas um espaço 

para refletir e construir propostas de saúde voltados para promoção de saúde e prevenção 

da própria comunidade. Contribuir para captação e formação de agentes multiplicadores 

de saúde.  

No ano de 2018 o professor Igor Machado esteve na cidade de Alfenas proferindo 

palestra intitulada Reflexões sobre as espacialidades precárias dos refugiados no Brasil. 

2018 na III Jornada de Ciências Sociais da Unifal-MG; Inst. promotora/financiadora: 

UNIFAL. Trabalho apresentado também na Universidade de Lisboa com o mesmo título 

Reflections on the precarious spaciality of refugees in Brazil na cidade de Lisboa no 

evento The Migration Conference. Na ABA em Florianópolis discorreu sobre o paper 

Comparisons between refugee and imigrant spacialities in Brazil, no evento IUAES 

World Congress. Com Iana Vasconcelos participou da mesa redonda na mesma ABA com 

a fala intitulada Desejáveis e indesejáveis: controvérsias no acolhimento de 

venezuelanos/as em Boa Vista- RR. Ainda sobre o tema dos refugiados preferiu palestra 

em Rio Claro, no Departamento de geografia da UNESP: Refúgio no Brasil: perspectivas 

gerais, no XX Território Aberto: Samira Peduti Kahil - Faces da Migração: Diversidades 

e Problemáticas. 

  Já o professor Piero de Camargo Leirner, que trabalha com antropologia dos 

militares, foi mobilizado diversas vezes pelas mídias por conta da conjuntura pré-eleições 

ocorridas em 2018. Foram 10 textos publicados no "Duplo Expresso", blog sediado em 

Berna/Estocolmo voltado para discussão de política no Brasil e Geopolítica mundial. 

Participou de 3 programas ao vivo, com média de 2h de duração, hospedados pelo mesmo 

blog. Entrevistas sobre os temas eleições/política/militares para os seguintes veículos: 

Folha de S. Paulo, El País (Bra.), Le Monde Diplomatique (Fra.), La Nación (Arg.), Nexo 

(Bra), UOL (Bra), bem como participou de debates na ADUNICAMP (Campinas) e no 

Depto de Antropologia da UNICAMP sobre o tema "Eleições e Governo". 

O professor Felipe Vander Velden gravou, em 2018, vídeo de divulgação de meu 

mais recente projeto de pesquisa para o programa Click Ciência,  produzido pelo 

Laboratório Aberto de Interatividade (LABI) da UFSCar, e que está disponível online no 

endereço http://www.labi.ufscar.br/2019/02/01/analisa-relacao-entre-grupos-humanos-e-

animais/. Também concedi entrevista sobre meu livro Joias da floresta (lançado em 2018) 

à Fabrício Mazocco para o programa Edufscar no Ar, que foi ao ar pela Rádio UFSCar 

em 26 de junho de 2018 (e se encontra disponível em 

https://www.radio.ufscar.br/escute/?s=edufscarnoar-26-06-2018/). 

O professor Luiz Henrique de Toledo participou de atividades de extensão em 

duas  unidades SESCs em virtude do megaevento da Copa do Mundo. Numa primeira 

proferiu palestra sobre torcidas e violência no SESC São Carlos em 20 de junho de 2018 

e outra participou do ciclo de pesquisas sobre Copa do Mundo organizado pelo professor 

Flavio Campos (departamento História-USP) em encontros realizados e patrocinados 

pelo Centro de Referência do SESC, sediado em São Paulo. 
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A professora Iracema Dulley apresentou os seguintes papers: ‘Obviação: a 

temporalidade da imagem’. Seminário Imagem, Pesquisa e Antropologia. Unicamp. 12 

de abril de 2018. Palestra. ‘Os nomes dos outros’. Quartas Indomáveis. UFSCar. 18 de 

abril de 2018. Palestra. ‘Processos de constituição de sujeitos em contextos africanos: 

diferenciação, iteração, interseccionalidade". Seminário da Linha de Pesquisa em História 

Social. Unicamp. 30 de agosto de 2018.Paper apresentado. ‘Gesto êmico: Reflections on 

the Emic Gesture’. University of Cape Town. Seminário Concepts from the Global South. 

19 a 20 de outubro de 2018. E participou do Grupo de trabalho 

organizado:‘Intersectionality and Differentiation’. 18th Meeting of the International 

Union of Anthropological and Ethnological Sciences. UFSC 16 a 20 de julho de 2018. 

 

Contribuições coletivas 

As ações coletivas mais continuadas 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 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. 

O evento Quartas Indomáveis, seminários permanentes do 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 deste e de outros cursos, em torno de um tema proposto por um palestrante 

convidado. Os encontros ocorrem no auditório do Departamento de Ciências Sociais, 

mensalmente, e contam com palestrantes de diversas áreas do conhecimento 

(antropólogos, filósofos, sociólogos, historiadores e outros profissionais) de instituições 

nacionais e internacionais. 

Comumente referidas como as “Indomáveis”, este evento vem se realizando com 

regularidade há 10 anos, desde 2008, reunindo em média 50 pessoas por 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 com intensa participação de docentes e discentes presentes. 

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 
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2011 e 2013; nos anos de 2014 e 2015 foram assumidas pelos professores Catarina 

Morawska Vianna e Felipe Vander Velden. Em 2016 e dando continuidade em 2017 e 

2018, o professor Pedro Augusto Lolli tem elaborado a agenda de palestrantes das Quartas 

Indomáveis. São realizados entre sete e nove conferências por ano e, não raramente, o 

palestrante participa de outras atividades concernentes ao programa, tais como bancas de 

mestrado ou doutorado defendidas no PPGAS/UFSCar ou eventos promovidos por 

laboratórios e grupos de pesquisa. A lista dos palestrantes, mais abaixo, indica que são 

convidados tanto palestrantes renomados quanto jovens investigadores, tanto 

pesquisadores de outros programas de antropologia brasileiros e de departamentos 

importantes do exterior, da área acadêmica, quanto antropólogos trabalhando em ONGs 

ou esferas governamentais e outros profissionais diversos 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 2018 

21/03 prof. Alexandre Barbosa Pereira (Unifesp). Práticas culturais juvenis: fluxos, 

riscos, medo e reconhecimento na cidade. 

18/04 Prof. Iracema Dulley (UFSCar). Os nomes e os outros 

16/05 André Baniwa.  Desenvolvimento e sustentabilidade: relações entre conhecimentos 

tradicionais e conhecimentos científicos. 

20/06 Davi Kopenawa Yanomami 

22/08 Melissa Santana de Oliveira (UFScar). Conversa de mulher no alto rio Negro: sobre 

modos criativos femininos Tukano 

10/10 Prof. Luis Cayón (Unb) e Prof. Eduardo Neves (USP). Disputas fraternas: 

Hierarquia e Heterarquia no alto rio Negro. 

21/11 Thaís Mantovanelli (UFSCar). Guerra por água, guerra pela vida: os Mebengokre-

Xicrin da terra indígena Trincheira-Bacajá e os Juruna (Yudjá) da volta grande do Xingu 

contra os impactos da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. 

  

Também como esforço coletivo e canal institucional de divulgação e visibilidade 

devemos mencionar a R@u – Revista de Antropologia da UFSCar (ISSN 2175-4705, 

indexada pelo Latindex e pelo WCAA e disponível online em novo endereço 

http://www.rau.ufscar.br/), já há cinco anos gerida colaborativamente por docentes e 

discentes do PPGAS, e que, em 2016, passou a ser totalmente organizada por uma 

Comissão Editorial composta por dois docentes (Felipe Vander Velden e Piero Leirner) 

e sete discentes do PPGAS. No ano de 2018 a revista teve dois números (dossiês) 

publicados, e outros cinco dossiês já se encontram em preparação para publicação nos 

próximos anos. Seguimos ampliando as estratégias de divulgação da revista, por meio de 

chamadas enviadas aos vários programas de Antropologia e Ciências Sociais do país e do 
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exterior, ao site da Associação Brasileira de Antropologia e por meio das redes sociais. 

Além disso, a R@u integra o acervo do Portal Eletrônico de Periódicos da UFSCar. O 

Conceito da R@U é B1. 

Vale mencionar ainda 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. 

Em 2018 foram publicados os seguintes volumes: 

FLEISCHER, Soraya. Descontrolada: uma etnografia dos problemas de pressão. São 

Carlos: EDUFSCar, 2018. 

SANJURJO, Liliana. Sangue, identidade e verdade: memórias sobre o passado ditatorial 

na Argentina. São Carlos: EDUFSCar, 2018. 

VANDER VELDEN, Felipe. Joias da floresta: antropologia do tráfico de animais. São 

Carlos: EDUFSCar, 2018. 

Mais dois volumes da coleção encontram-se em preparação, devendo ser lançados no 

início de 2019, juntando-se aos quatro já publicados desde 2013. 
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9) Inserção social 

Desde seu início, o PPGAS da UFSCar vem realizando diversas atividades junto aos 

povos, às comunidades, às populações com quem trabalhamos também como 

pesquisadores, tanto por docentes quanto por pós-graduandos a ele vinculados e discentes 

de mestrado e doutorado. Diversas atividades também são realizadas na região da cidade 

de São Carlos, em que se localiza a universidade, e que contamos aqui como ações que 

marcam o diálogo da universidade com a região. Como se verá, essa inserção social é 

ampla como são variados os temas e atuações de pesquisas dos membros do PPGAS. 

O prof. Pedro Lolli realiza pesquisa conjuntamente com os povos Yuhupdëh que 

vivem na região do Alto Rio Negro desde 2007. A pesquisa possui uma inserção social 

na medida em que possibilitou desdobramentos para além de um interesse estritamente 

acadêmico e que atende a uma demanda direta dos grupos yuhupdëh. Como, por exemplo, 

o trabalho de assessoria pedagógica, realizado junto à Associação de Escolas e 

Comunidades do Povo Yuhupdëh (AECIPY), que contribuiu para o aumento do número 

de escolas em comunidades yuhupdëh e no desenvolvimento de materiais didáticos 

específicos. Desde 2015, iniciou-se uma outra linha de trabalho através do 

estabelecimento de parceria e colaboração com o Instituto Socioambiental (ISA), a 

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e a FUNAI. A colaboração 

consiste na elaboração do módulo Yuhupdëh do Plano de Gestão Territorial e Ambiental 

(PGTA) para as terras indígenas do Alto Rio Negro, que teve continuidade até o 

momento. A importância social do trabalho se constata na medida em que o PGTA deve 

servir como base para o desenvolvimento de políticas públicas para esses povos. 

O prof. Pedro Lolli é também tutor do PET indígena Conexões de Saberes – Ações 

em Saúde que é formado por 14 alunos indígenas de graduação. Nesse âmbito, desenvolve 

duas linhas de projetos de extensão que procuram uma inserção social mais ampla. A 

primeira diz respeito ao trabalho realizado, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação de São Carlos, nas escolas do município, e que leva a temática indígena para 

ser desenvolvida nas escolas pelos próprios indígenas de forma a contribuir para desfazer 

estereótipos. A segunda diz respeito ao projeto “Políticas de promoção de saúde e 

prevenção de agravos nas comunidades indígenas”, realizado pelos alunos em seus 

períodos de férias quando voltam para suas casas, que visa um levantamento das 

condições da saúde locais. O objetivo é promover a qualificação acadêmica dos 

estudantes, ampliando seus conhecimentos sobre os principais problemas de saúde de 

suas comunidades, desenvolver habilidades para identificar as necessidades de ações em 

saúde nas comunidades indígenas e proporcionar às comunidades indígenas um espaço 

para refletir, construir propostas de saúde voltados para a promoção de saúde e ações de 

prevenção de saúde da própria comunidade e contribuir para captação e formação de 

agentes multiplicadores de saúde. 

Por fim, o prof. Pedro Lolli participa ativamente, junto com o prof. Geraldo Andrello, 

no convênio entre a UFSCar e o Instituto Socioambiental, cujo objetivo maior, segundo 

o Acordo de Cooperação Técnico-Científica, é o fomento às atividades de pesquisa e 

extensão, com ênfase na formação e treinamento de povos e comunidades tradicionais 

para promover os direitos e a autonomia desses grupos, e no desenvolvimento de 

competências técnicas idôneas e ambientalmente responsáveis, de que participam 
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atualmente também outros pesquisadores vinculados ao PPGAS, como os Pós-

Doutorandos Thaís Mantovanelli e Ronaldo Rezende e o mestrando Leon Goulart. 

O Prof. Geraldo Andrello é atualmente Vice-Presidente do Instituto Socioambiental. 

Ele mantém, junto ao Prof. Felipe Vander Velden, o convênio da UFSCar com o INCRA. 

Continuaram, por 2018, os trabalhos da 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) – 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 antropológicos para a confecção dos 

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 e 

pesquisas em acervos documentais foram intensamente desenvolvidas ao longo de 2018 

nas duas áreas. O TED foi prorrogado, mas deverá ser encerrado em fevereiro de 2019; 

contudo, estamos negociando uma nova cessão de recursos para a correta conclusão dos 

dois processos até outubro de 2019. Cumpre assinalar que esta atividade agrega, ao 

mesmo tempo, Pesquisa (uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado 

relacionadas às comunidades em estudo estão sendo preparadas por pesquisadoras 

vinculadas à atividade; alguns artigos já foram publicados ou se encontram em 

preparação) e Extensão (a atividade está sendo desenvolvida como atividade de extensão 

devidamente registrada na Pró-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. 

O Prof. Piero Leirner participou ativamente no debate público ao longo do período 

eleitoral de 2018, em especial colocando em debate as propostas dos candidatos à 

presidência e seus  respectivos compromissos com a democracia. Sendo estudioso de 

militares no Brasil, ele pode ressaltar também questões importantes relativas ao 

autoritarismo e à ligação das propostas dos candidatos com governos militares e 

estratégias de campanha. O professor, neste quesito, deu diversas entrevistas para a mídia 

nacional – tais como o jornal Folha de São Paulo, Nexo Jornal, UOL Notícias, a Emissora 

da Adunicamp – e internacionais – Le Monde Diplomatique, La Nacion e El País. O 

docente escreveu também diversos artigos para a Duplo Expresso, um blog sediado em 

Berna e Estocolmo dedicado a discutir a política no Brasil e a geopolítica no mundo. 

O Prof. Igor Machado é membro (Vice-Coordenador) do Comitê de Migrações e 

Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia - ABA, que tem tido um papel 

importante nas discussões públicas sobre leis de migração e situação de populações 

imigrantes no Brasil, marcando uma atuação política de defesa dos direitos dessas 

minorias. O docente coordenou também, até maio, um projeto de extensão em suas 

atividades como editor da EDUFSCar, projeto de divulgação de conhecimento cientifico 
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permitia o funcionamento da editora junto à Fundação de Apoio Institucional – FAI, 

vinculada à UFSCar, e que, portanto, era importante meio de funcionamento mesmo da 

editora universitária mantida pela UFSCar. 

Desde 2013 a Profa. Catarina Morawska Vianna tem prestado assessoria à 

organização não governamental Grupo Comunidade Assumindo suas Crianças (GCASC), 

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. Como fruto da parceria, publicou em 2018 um capítulo de livro 

sobre a experiência do Grupo Comunidade ("Luto e memória das Mães da Saudade de 

Peixinhos”) na coletânea "Alquimias do Parentesco: casa, gentes, papeis, territórios", 

organizada por Ana Claudia Marques e Natacha Leal. 

A Profa. Clarice Cohn atuou durante todo o ano de 2018 como docente no curso de 

formação de Agentes Ambientais Xikrin. O curso, realizado pela The Nature 

Conservancy (TNC) com financiamento do BNDES, faz parte do PNGATI elaborado até 

o fim de 2018 junto aos Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá, onde a docente faz 

pesquisas há quase 30 anos. O curso teve o formato modular, com quatro encontros de 

duas semanas cada, e duração de um ano, e a docente ficou responsável pelas discussões 

sobre direitos, legislação e políticas indigenistas e da história do Brasil e da região. A 

proposta do curso era dar bases em diversas áreas do conhecimento para a atuação dos 

alunos – 46 de todas as aldeias componentes da TI e de diversas idades, tanto homens 

como mulheres – para atuar nos planejamentos e na implantação de planos de gestão e 

fiscalização da Terra Indígena, tendo sido sua formação concluída em novembro de 2018. 

O Prof. Edmundo Peggion é coordenador do Centro de Estudos Indígenas Miguel 

Angel Menéndez - CEIMAM/UNESP, que tem por um de seus focos atividades com 

escolas do ensino fundamental e médio, e é membro da Operação Amazônia Nativa - 

OPAN 

Como parte do projeto Jovem Pesquisador Fapesp ora desenvolvido junto ao 

Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, Iracema Dulley, credenciada ao Programa, 

coordena dois projetos de publicação de fontes históricas inéditas relativas ao Planalto 

Central de Angola em colaboração com angolanos residentes no Brasil e em Angola. O 

primeiro deles consiste na publicação dos treze diários do sertanejo Silva Porto, residente 

e comerciante no Planalto Central de meados à última década do século XIX, disponíveis 

na Biblioteca Municipal do Porto. Trata-se da fonte mais importante sobre a região nesse 

período, com informações referentes ao tráfico de escravos, ao comércio e a aspectos 

socioculturais e linguísticos da região. Disponibilizá-la é importante não só por sua 

importância para estudos acadêmicos, mas também por conter informações relevantes à 

população dessa região. Após transcrita e editada, a fonte deverá ser publicada 

simultaneamente no Brasil e em Angola e doada para bibliotecas angolanas, 

especialmente no Planalto Central. O segundo projeto consiste na transcrição, tradução e 

publicação das fontes sobre o antigo Reino do Bailundo, disponíveis em umbundu na 

Universidade de Harvard. A tradução das fontes está sendo realizada por Julino Didimo, 
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angolano residente no Brasil, e por João Katchumbo, angolano residente em Angola, com 

revisão e edição de Iracema Dulley. Trata-se possivelmente das únicas fontes históricas 

em umbundu conhecidas, as quais no momento são ilegíveis para acadêmicos não fluentes 

na língua e para angolanos fluentes na língua, mas impossibilitados de deslocar-se a 

Harvard. A transcrição, tradução e publicação das fontes visa, portanto, a tornar a história 

local narrada no vernáculo acessível aos habitantes do Planalto Central falantes somente 

de umbundu e também aos angolanos falantes de outras línguas e à comunidade 

acadêmica em geral. Após publicação, exemplares da obra serão doados a bibliotecas e 

escolas angolanas e possivelmente utilizados nos esforços de alfabetização em língua 

local por parte de escolas do Planalto Central. 

Roberto Rezende, Pós-Doutorando vinculado a este PPGAS, participou no Projeto de 

Formação de Professores Extrativistas da Terra do Meio como docente das disciplinas 

Antropologia da Educação (30 horas) e Sociologia da Educação (30 horas). Trata-se de 

curso de magistério para povos tradicionais organizado pela UFPA de Altamira, e 

coordenado pela professora Raquel Lopes. Este Projeto de Formação de Professores 

Extrativistas da Terra do Meio está ancorado no inadiável compromisso de fomentar uma 

nova cultura educacional pela qual a atuação dos professores se configura como 

oportunidade estratégica de fortalecimento e consolidação de um projeto sustentável de 

gestão do território pelos seus próprios moradores, além de garantir acesso ao nível mais 

elevado da educação básica, assegurando a continuidade de estudos nesse nível de ensino. 

Neste contexto, prevê-se a conclusão do ensino fundamental e a formação em nível médio 

na modalidade Magistério de 75 estudantes num período de quatro anos. Assim, o 

objetivo principal é habilitar moradores das Reservas Extrativistas da Terra do Meio e 

adjacências ao exercício do magistério, através da Formação em Magistério em nível 

médio, para atuarem na educação infantil, ensino fundamental/séries iniciais e EJA, 

sintonizados e comprometidos com a transformação da educação e da realidade social 

desse território. Sua execução está pautada pelos pressupostos teórico-metodológicos da 

Pedagogia da Alternância em atendimento às peculiaridades geográficas e sócio-

antropológicas e aos anseios das populações concernidas que veem na formação escolar 

proposta possibilidades concretas de superação de muitas limitações hoje enfrentadas na 

oferta de escolarização nessas áreas, especialmente no que diz respeito à falta de 

professores qualificados e interessados em trabalhar nas escolas das Resex. O alto 

potencial de inovação do Projeto de Formação de Professores Extrativistas da Terra do 

Meio consiste na elaboração e aplicação de uma metodologia específica e inovadora nos 

processos formativos de futuros professores “nativos”, visando a qualificação profissional 

de moradores de território da Terra do Meio para atuarem nas escolas de suas 

comunidades. As atividades do Magistério Extrativista da Terra do Meio acontecem nas 

próprias comunidades das áreas de conservação, valorizando os espaços e saberes locais 

em interação dialógica com o conhecimento de base acadêmico-científica. Em função das 

peculiaridades sócio-geográficas e culturais dessas comunidades, a experiência em curso 

está gerando um “protocolo de formação docente” adequado ao contexto amazônico que 

poderá posteriormente servir de base para outras experiências de enfrentamento do 

problema da falta de qualificação docente em regiões remotas e isoladas. 

A Pós-Doutoranda Thaís Regina Mantovanelli atuou no biênio 2017-2018 como 

assessora antropológica no Instituto Socioambiental (ISA), participando do 

Monitoramento Independente dos Juruna (Yudjá) da Volta Grande do Xingu durante todo 
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o seu planejamento e na sua execução, incluindo a publicação do livreto Xingu: o rio que 

pulsa em nós: monitoramento independente para o registro de impactos da UHE Belo 

Monte no território e no modo de vida do povo Juruna (Yudjá) da Volta Grande do Xingu 

(PA), em coautoria dela com, Juarez Pezzuti, Cristiane Carneiro e Biviany Rojas Garzón, 

publicado pelo Instituto Socioambiental em 2018. Participou, ainda, em dezembro de 

2018, em evento organizado pelo ICMBio/ MMA, ligafo ao Programa Monitora 

(Programa Nacional de Monitoramento de Biodiversidade), em debate sobre o 

Hidrograma de Consenso a ser implementado a partir do ano de 2019 na Volta Grande do 

Xingu como parte da implantação do aproveitamento hidrelétrico do Xingu com a UHE 

Belo Monte. Atua ainda, desde 2014, no Projeto de formação de associação das mulheres 

Xikrin, realizado pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio) em parceria com a ABEX 

(Associação Bebô Xikrin), e que tem por objetivos formar essas mulheres indígenas em 

formulação e gestão de projetos para produção de renda, atualmente realizado com o 

processamento e a comercialização de óleo de babaçu. No biênio 2017-2018, atuou ainda 

como Coordenadora Pedagógica e assessora nos períodos intermediários das aulas 

presenciais do Curso de Formação de Agentes Ambientais Xikrin, parte do PNGATI 

(Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena) desenvolvido na Terra 

Indígena Trincheira-Bacajá, e que ocorreu com a pedagogia da alternância. Coordenando 

todo o processo, presente ao longo de todos os períodos modulares de aulas presenciais, 

a pesquisadora ainda viajou pelas aldeias da TI para acompanhar os alunos e as alunas do 

curso durante a realização das tarefas definidas para os períodos intermediários entre os 

encontros presenciais. 

A discente Alexandra Gomes de Almeida, orientanda do Prof. Igor Machado, tem 

trabalhado junto a imigradas negras em São Paulo, junto a OnGs de assistência, e 

desenvolvido ação política em prol desse conjunto de refugiadas. O discente Alexandre 

Branco, orientando do Prof. Igor Machado, tem trabalhado junto a vários entes (ongs e 

universidades) que organizam atendimento à saúde de refugiados e imigrantes na cidade 

de São Paulo. É voluntário no hospital de USP em processo ligados a esse tema. Juliana 

Carneiro e Lize Marchini, orientandas do Prof. Igor Machado, desenvolvem atividades 

com refugiados Sírios, nas quais se destacam ensino de português e de funcionamento de 

sistemas de assistência brasileiros. Gabriel Jimenez, orientando do Prof. Igor Machado, 

tem desenvolvido uma ação política importante como parte do coletivo de refugiados na 

UFSCar, representando a universidade em eventos nacionais e também participando da 

discussão sobre o programa de acesso de refugiados à UFSCar. Iana Vasconcelos, 

orientanda do Prof. Igor Machado, tem participado de grupos de apoio aos 

refugiados/imigrantes venezuelanos em Boa Vista e Manaus. 

A doutoranda Alessandra Regina Santos, vinculada ao PPGAS sob orientação da 

Profa. Catarina Morawska Vianna, assessorou em 2018 a “Equipe de Articulação e 

Assessoria às Comunidades Negras do Vale do Ribeira” (EAACONE), entidade que 

trabalha com os quilombolas do Vale do Ribeira. Suas atividades incluíram o 

acompanhamento do processo de construção do Regimento Interno da Associação 

Quilombola de Pedro Cubas Eldorado-SP, a produção de imagens que irão compor um 

Documentário sobre a Comunidade Quilombola de João Surá (Adrianópolis-PR), além 

da produção de fotografias, relatos e entrevistas de reuniões junto às Comunidades 

Quilombolas de Praia Grande (Iporanga-SP) e Aldeia (Iguape-SP). 
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A mestranda Marina Defalque, vinculada ao PPGAS sob orientação da Profa. 

Catarina Morawska Vianna, assessorou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) durante o Censo Agropecuário de 2018, tendo exercido o cargo de Agente 

Censitária Supervisora na região de Araraquara. 

A mestranda Tamires Cristina da Silva, orientanda da Profa. Clarice Cohn, atuou na 

A exposição PretAttide, Emergências, Insurgências e Afirmações da arte Afro-brasileira 

Contemporânea, que ocorreu de 15 de agosto a 15 dezembro de 2018 no Serviço Social 

do Comércio-SESC de São Carlos como mediadora, conduzindo o público espontâneo do 

Sesc a compreender a importância social de atividades voltadas a inserção de artistas 

negros no cenário da arte atual. Essa exposição contou com obras de 14 artista afro-

brasileiros de todo o Brasil que abordam temas como história, identidade, memória, 

questões étnicas, de sexo, gênero e raciais com o objetivo de projetar a arte afro-brasileira 

para além de concepções racistas que movimenta o imaginário dos brancos, quando 

sugerem que negros sabem apenas fazer pichação, samba ou jogar futebol. Todas essas 

questão eram abordadas em atividade de educação não formal, junto a escolas públicas e 

privadas que tinham suas visitas previamente agendadas, além de executar oficinas 

voltadas para formação de jovens e adultos, pessoas com deficiência, como nas semanas 

de inclusão (cegos, surdos, mudos e pessoas que mobilidade reduzida), organizadas pelo 

Sesc, existiam atividades de formação com crianças matriculadas nos projetos sociais 

(Curumim, esporte criança e juventudes) do próprio Sesc, e junto aos funcionários da 

mesmo unidade. 

Os mestrandos Gabriela Loretti e Maurício Caetano, orientandos da Profa. Clarice 

Cohn, contribuíram em suas atuações para o cenário cultural da cidade. A primeira 

participou da produção da 15a edição do Festival ChorandoSemParar - edição Radamés 

Gnattali, Festival Internacional de Música Instrumental Brasileira dedicado a difundir o 

Choro e gêneros afins e que ocorre anualmente em São Carlos, com sete dias de 

programação livre e gratuita e atividades e apresentações musicais de conceituados 

artistas nacionais e estrangeiros em diversos locais da cidade de São Carlos SP. O 

encerramento do Festival ocorre, em praça pública, com 12h de apresentações 

ininterruptas do elenco convidado (https://www.chorandosemparar.com.br/). Maurício 

Caetano, cuja pesquisa entrecruza a etnologia indígena e a cenografia e a teatralização, e 

que combina suas atividades de pesquisa antropológica com sua atuação como clown, 

apresentou duas esquetes cômicas no "Gabaré do Retalho Coletivo", uma na edição de 

maio e outra em setembro. 

A aluna de doutorado Luciana de Matos Rudi, orientada pela profª Clarice Cohn, 

esteve presente ao longo de 2018 em eventos organizados pelo Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra a convite da Coordenação Nacional. Um desses eventos foi o 

importante I Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha realizado no mês de julho em 

Brasília, com a participação de mais de 1200 crianças de todo o Brasil. O Encontro foi 

um evento de grande importância para o MST e as crianças puderam realizar oficinas 

diversas, participar de brincadeiras, peças teatrais, discussões políticas, etc. A aluna, 

como convidada e também participante, e cuja pesquisa tem os Sem-Terrinha como 

protagonistas, acompanhou essas atividades e executou algumas tarefas junto à secretaria 

do Encontro ao longo dos 4 dias de evento. Em dezembro, foi convidada para o Encontro 

de Amigos e Amigas do MST, evento de confraternização com a presença de pouco mais 
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de 400 pessoas. Neste evento, que contou com a participação na mesa de abertura da ex-

Presidente Dilma Roussef, com demais presenças de políticos, tais como Lisete Arelaro 

e Eduardo Suplicy, uma carta do ex-Presidente Lula ao MST foi lida por  Fernando 

Haddad, também presente. Além disso, os presentes puderam escrever cartões de Natal 

dirigidos ao ex-Presidente. A aluna iniciou a elaboração de um livro sobre a prisão do ex-

Presidente Lula que aconteceu em abril de 2018, que tem por base uma série de entrevistas 

realizadas com dirigentes sindicais, de movimentos sociais (incluindo o MST), 

intelectuais e políticos, a maioria presente no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 

do Campo nos dias que antecederam a  prisão. Uma grande parte das entrevistas já foi 

realizada no ano de 2018 e as demais seguem em 2019. O livro está sendo realizado em 

parceria com Renê Esteban Rojo, também cientista social. Ao final de 2018, Luciana 

iniciou a construção de um coletivo político pela educação, convidando colegas 

professores/as universitários e professores/as da educação infantil, fundamental I e 

Sociologia no ensino médio (todos ex-alunos/as) para uma construção compartilhada. O 

coletivo, ainda sem nome, realizou alguns encontros e sua atuação tem previsão para 

início ainda no 1º semestre de 2019 a partir de um diagnóstico de demandas da 

comunidade escolar em alguns bairros específicos da cidade de São Paulo onde atuam 

esses/as professores/as da educação básica. 

A discente Izadora Acypreste, aluna do Doutorado em Antropologia Social do 

PPGAS sob orientação do Prof. Felipe Vander Velden, integrou, entre setembro de 2016 

e junho de 2018, 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 foi uma cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais (SEDA) e teve financiamento da Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). 

A discente de mestrado Amanda Villa, sob orientação do Prof. Felipe Vander Velden, 

participa, desde outubro de 2018, da pesquisa “Determinantes sociais da desnutrição de 

crianças indígenas de até 5 anos de idade de oito aldeias inseridas no Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI) Yanomami, consideradas de maior vulnerabilidade em relação 

a desnutrição nesta faixa etária”, realizada pela Fiocruz a partir de demanda do Unicef). 

Trata-se de pesquisa com o objetivo de identificar a contribuição dos determinantes 

sociais da desnutrição de crianças indígenas menores de 5 anos em oito aldeias inseridas 

no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami.  A pesquisa constitui-se de 

uma proposta participativa, na qual pretende-se contar com o apoio de lideranças 

indígenas locais em todas as fases de desenvolvimento da pesquisa, desde a apresentação 

da proposta à comunidade, passando pela coleta de dados, até o momento da devolução 

de resultados à população, quando relatórios técnicos contendo dados sobre principais 

resultados serão apresentados para as lideranças através de palestras e cartazes 

informativos.  

O discente mestrado Gabriel Sanchez, sob orientação do Prof. Felipe Vander Velden, 

esteve colaborando, em 2018, com as oficinas do projeto Salvaguarda da Língua Moré-

Cojubim, coordenado por Joshua Birchall (Museu Paraense Emilio Goeldi) e financiado 
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pelo Museu do Índio e pela UNESCO. As oficinas foram realizadas na aldeia do Posto 

Ricardo Franco, na Terra Indígena Rio Guaporé, em 23 e 24 de abril de 2018, e as 

seguintes atividades foram realizadas: 1) uma aula de documentação da língua; 2) oficina 

de pintura corporal e produção artesanal de esteiras; 3) assistir documentários em vídeos. 

Trata-se de um importante projeto de documentação de uma língua indígena criticamente 

ameaçada de extinção e da recuperação da história e da cultura de um povo indígena 

pouco conhecido – os Kujubim, para quem a atividade tem enorme relevância (sobretudo 

na sua luta por sua terra ainda não demarcada) – entre os quais Gabriel desenvolve sua 

pesquisa de mestrado. 

A discente de doutorado Gicele Sucupira Fernandes, sob orientação do Prof. Felipe 

Vander Velden, em colaboração com Andrea Carvalho (UFPR), desenvolve a pesquisa 

Olhares Diversos sobre o atendimento à saúde da Mulher Indígena em Porto Velho, com 

financiamento da FAPERO, do Ministério da Saúde e do CNPq. Em 2018 Gicele também 

esteve envolvida com eventos de importância social: colaborou na realização da III 

Assembléia da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia (AGIR) que aconteceu 

em agosto em  Cacoal/RO, organizou o II Fórum de Ingresso e Permanência Indígena 

UNIR-IFRO, realizado em novembro de 2018 em Ji-Paraná/RO, e foi presidente da 

comissão organizadora do Festival Unir Arte e Cultura no Campus de Ji-Paraná/RO, uma 

atividade de extensão e cultura ocorrida também em novembro do mesmo ano. 

A discente de doutorado Daniella Santos Alves, sob orientação do Prof. Felipe Vander 

Velden, esteve envolvida, em parceria com a Fundação Araporã (de Araraquara), com 

dois cursos de extensão e duas atividades de pesquisa com impactos sociais significativos. 

Os dois cursos de curta duração (“Patrimônio da cidade de Prata/MG em reflexões e 

diálogos com a história indígena” e “Patrimônio da cidade de Itapagipe/MG em reflexões 

e diálogos com a história indígena”) foram oferecidos, respectivamente, nas cidades de 

Prata e Itapagipe, no Triângulo Mineiro, para a população em geral, e envolvem a 

divulgação e o debate acerca do patrimônio indígena na região. As atividades de 

prospecção e pesquisa (“Prospecção arqueológica e interventiva e educação patrimonial 

na área da Fazenda Umuarama – Itapagipe-MG” e “Diagnóstico dos bens culturais de 

natureza arqueológica e educação patrimonial na área da Fazenda Vale Azul, município 

de Prata, Estado de Minas Gerais” – este último constituindo um Projeto de Extensão) 

estão diretamente vinculadas à questões de identificação e proteção do patrimônio 

histórico e arqueológico dessas duas cidades e desta região do oeste de Minas Gerais em 

geral, constituindo atividades de identificação, estudo e proteção do patrimônio 

arqueológico e cultural público, bem como de educação patrimonial com significativa 

relevância social para as comunidades envolvidas. 
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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, 

algumas delas lideranças mundiais em seus campos de atuação em pesquisa. 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. A R@U publicou, em seus dois números de 2018, 8 artigos de autoras 

e autores internacionais. Um dossiê da revista, “Saberes locales y territorios o de cómo 

prospera el campo de los equívocos”, foi organizado por dois pesquisadores estrangeiros: 

Celeste Medrano (CONICET/Argentina) e Juan Martín Dabezies (UDELAR/Uruguai). 

O LETS – Laboratório de Etnologia Transespecífica recebeu a visita do Prof. 

Wolfgang Kapfhammer (Institut für Ethnologie, LMU/München, Alemanha) para duas 

atividades: uma conferência intitulada “A bolsa do pajé: na busca de elementos-chave das 

eco-cosmologias amazônicas”, e uma seção de conversa, intitulada “Antropologia e 

Etnologia da América Latina na Alemanha/Questões antropológicas contemporâneas na 

colaboração com os Sateré-Mawé (AM)”, ambas realizadas em 03 de abril de 2018. 

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 portugueses 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.   

O Laboratório de Estudos Migratórios, coordenado pelo prof. Igor Machado, tem 

conexões com o grupo de trabalho "Migraciones: desigualdades e tensiones", da 

CLACSO (Conselho Latino Americano de Ciências Sociais). O pesquisador Igor 

Machado faz parte do CEMI (Centro de Estudos de Migrações Internacionais) e é membro 

do Centro em Rede Integrada em Antropologia (CRIA) de Portugal. Tem conexões com 

o Centre de Recherches sur le Brésil Contemporain (CRBC), EHESS, Paris e também 

vem estabelecendo laços com o LACUA (Latin American Center Aarhus University) e o 

professor Derek Pardue, da Aarhus University (Dinamarca). 

 O prof. Geraldo Andrello é co-coordenador do projeto "Memorialising Ancestral 

Landscapes through Inter-Cultural Heritage Making in the Brazilian Northwest Amazon". 

(coordenador principal: Prof Dr Manuel Arroyo-Kalim, Institute of Archaeology, 
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University College of London). Este projeto é apoiado pela British Academy com 

recursos do Newton Fund desde setembro de 2018, e terá vigência de  vigência de 27 

meses. 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). 

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. Neste período, apresentou trabalhos em diferentes centros de 

pesquisa, como o Departamento de Antropologia da University of Rochester e o Baruch 

College da City University of New York. Como resultado da pesquisa, apresentou no 

Institute for Public Knowledge (NYU), em fevereiro de 2018, a palestra "The tail that 

wags the dog. A political ethnography of the interest rates derivatives market in Brazil". 

Além disso, Catarina Morawska 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 em Montevideo, durante o Workshop trilateral Brasil-Uruguai-Reino Unido 

promovido pelo British Council Researcher Links, Newton Fund, e FAPESP, 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, foram organizados dois painéis em 

conferências internacionais em 2018: Panel “Writing affect: crafting microrevolutions in 

anthropological knowledge”, na 11th International Deleuze and Guattari Conference, 25-

27 junho 2018, Unicamp, Campinas; e Open Panel “Affect as Knowledge in the struggle 

for rights in Latin America: toward the blurring of anthropological reason”, na 18th 

IUAES Congress, 16-20 julho 2018, UFSC, Florianópolis. Também como resultado dos 

debates está em preparação um dossiê sobre afeto e escrita etnográfica a ser submetido 

em 2019 à Revista Anthropology and Humanism. Por fim, está envolvida em uma rede 

de pesquisadores britânicos na área de antropologia da técnica e da ciência liderados por 

Antonia Walford, Rachel Douglas-Jones e Nick Seaver, que estão organizando o 

Seminário “Putting Data Justice in Context” a ser realizado em julho de 2019 na UCL, 

em Londres, com financiamento da Wenner-Gren Foundation. 

O prof. Felipe Vander Velden esteve, entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, em 

estágio de pós-doutoramento, como pesquisador-visitante, no Department of 

Archaeological Heritage and Society, Faculty of Archaeology, Universiteit Leiden (LU), 

na cidade de Leiden (Países Baixos). Nesta instituição se deu prosseguimento aos 

esforços de investigação do projeto de pesquisa Tupi, Tapuya, horses and cattle: European 

domesticates in Amerindian worlds in Dutch Brazil (1630-1654), sob supervisão da profa. 

Mariana Françozo, e com bolsa de curta duração do Coimbra Group Scholarship 

Programme for Young Professors and Researchers from Latin American Universities. 

Neste período apresentou a comunicação Domestic animals from Europe and Africa 

among Native peoples in Lowland South America, em evento realizado em 09 de 

Novembro de 2018, na Mesoamerican Room, Van Steenis Building, Faculteit 

Archeologie – Universiteit Leiden. 
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No mesmo período na Europa, o prof. Felipe realizou visitas preliminares ao 

Museu for Volkenkunde (Museum of Ethnology), em Leiden (Países Baixos), ao Welt 

Museum Wien (Museu Etnográfico), em Viena (Austria) e ao Museo Nazionale 

Preistorico Etnografico Luigi Pigorini (parte do Museo delle Civiltà), em Roma (Itália), 

com vistas a preparar as condições para pesquisa das coleções, a ser realizada a partir de 

junho de 2019. 

Em Leiden, foi formalmente vinculado como pesquisador-associado ao ERC 

project BRASILIAE. Indigenous Knowledge in the Making of Science, dirigido pela Dra. 

Mariana Françozo e financiado pelo European Research Council Horizon 2020 Research 

and Innovation Programme (Agreement No. 715423). Uma série de atividades 

acadêmicas na Europa estão previstas, no âmbito do projeto, para o triênio 2019-2021. 

Publicou, em coautoria com a estudante de doutorado do PPGAS/UFSCar Clarissa 

Martins Lima, o capítulo “The Dead among the Living: Rethinking Death and Otherness 

in Lowland South America”, do livro Mirrors of passing: unlocking the mysteries of 

death, materiality, and time, editado por Sophie Seebach e Rane Willerslev (New York: 

Berghahn Books, 2018, pp. 166-184).  

 No segundo semestre de 2018 participou, como convidado, do Taller internacional 

Humanos y otros animales: relaciones en transformación, de la crianza a la predación en 

la Sudamérica meridional (Human and other Animals: Relations In Transformation, From 

Nurturing To Predation, In Southern South America), que ocorreu entre os dias 3 a 7 de 

Setembro no Instituto Interdisciplinario Tilcara (Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires), na cidade de Tilcara, província de Jujuy, República 

Argentina. Na ocasião, apresentou comunicação intitulada Matar sem dó: retomando a 

ambivalência da caça, do abate e do consumo de carne nas terras baixas sul-americanas, 

que foi debatida por Francisco Pazzarelli e Luisa Elvira Belaunde. Participou ativamente 

de todas as sessões do evento, debatendo, especificamente, os trabalhos de Juan Javier 

Rivera Andía e Carolina Rivet. Os resultados do seminário estão, neste momento, sendo 

preparados para publicação em formato de livro, na Argentina, pelos editores Lucila 

Bugallo, Francisco Pazzarelli e Pennelope Dransart. 

 Ainda na Argentina, e no âmbito deste mesmo evento internacional, foi convidado 

a proferir palestra intitulada Sobre fracasos y éxitos relativos: proyectos de crianza animal 

en aldeas indígenas de Amazonia num Encuentro de Intercambio realizado na Estación 

Experimental de Altura Miraflores, do Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), Jujuy, Argentina, realizado em 7 de setembro de 2018. Uma versão melhorada 

desta palestra foi submetida para publicação (Sobre fracasos y éxitos relativos: Técnica, 

política e ontologia nos proyectos de crianza animal en aldeas indígenas de Amazonia, 

submetido à revista Runa – Archivo para las Ciencias del Hombre, Argentina). 

Trabalhou, ao longo de 2018, na organização do volume ¿Qué es un animal?, do 

qual é um dos editores (com Celeste Medrano, CONICET/Argentina), e que será 

publicado em Buenos Aires pela coleção Ethnographica da Editorial Rumbo Sur. O livro, 

que reúne pesquisadores de cinco países, trata de animais entre povos indígenas nas terras 

baixas sul-americanas, e celebra os 30 anos da publicação da coletânea organizada por 

Tim Ingold, What is an animal? O próprio Tim Iingold escreveu um prefácio ao livro, que 

será publicado em 2019. 
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Ainda em 2018, emitiu parecer de artigo submetido ao Environment & Society 

Portal - Arcadia Rachel Carson Center for Environment and Society (Alemanha). Foi 

também parecerista de projetos de pesquisa do Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCyT) e da Agencia Nacional de Politica Científica y Tecnológica, 

ambos da Argentina. Também em 2018 tornou-me associado da SALSA – Society for the 

Anthropology of Lowland South America. 

Luisa Fanaro, orientanda do prof. Felipe, desenvolveu, entre agosto e outubro de 

2018, no âmbito de seu mestrado no PPGAS/UFSCar, pesquisa de campo na cidade de 

Ushuaia (Província da Terra do Fogo, Argentina). A pesquisa diz respeito às relações 

entre humanos e cães que puxam trenó, e contou com observação participante nos centros 

invernais que empregam cães e pesquisas documentais no Centro Austral de 

Investigaciones Científicas (CADIC/Ushuaia) e na Biblioteca Nacional Argentina 

(Buenos Aires). Luisa também publicou o trabalho “Humanos e animais na comunidade 

quilombola do Carmo (São Roque/São Paulo): engajamentos multiespécies na luta pelo 

território”, no Libro de Actas: XII Reunión de Antropología del Mercosur Experiencias 

Etnográficas: desafíos e acciones para el Siglo 21. A aluna de doutorado Gicele Sucupira 

Fernandes apresentou trabalho no 18º Congresso Mundial IUAES. 

A profa. Iracema Dulley coordena o projeto Jovem Pesquisador Fapesp (Nr. 

2017/06642-5) "Processos de constituição de sujeitos em contextos africanos: 

diferenciações, iterações, interseccionalidades" no qual se estabeleceu intercâmbios com 

instituições internacionais ao longo de 2018. O projeto conta também com a participação 

de Cheryl Schmitz, pós-doutoranda na New York University-Shanghai, China, e Ana Rita 

Amaral, pós-doutoranda na University of the Free State, África do Sul. Uma das bolsistas 

de iniciação científica do projeto, Luisa Tui, realizou estágio de pesquisa financiado pela 

Fapesp na modalidade BEPE junto à Universidade de Lisboa, sob orientação da 

professora Alice Trindade, de agosto a novembro de 2018.  

A profa. Iracema Dulley é membro do Steering Committee da Lusophone African 

Studies Organization, organização voltada para a temática dos estudos sobre a África 

lusófona ligada à African Studies Association, sediada nos Estados Unidos. 

No âmbito do projeto Jovens Pesquisadores, a profa. vem dialogando com a profa. 

Rosalind Morris, de Columbia University, e com o prof. Joseph Miller, da University of 

Virginia para recebê-los como pesquisadores visitantes na UFSCar em 2019. Em 2018, 

Iracema coordenou o Grupo de Trabalho "Intersectionality and Differentiation" no 

congresso internacional 18th Meeting of the International Union of Anthropological and 

Ethnological Sciences, realizado em Florianópolis de 16 a 20 de julho. Também foi 

convidada para participar do seminário "Concepts from the Global South" organizado por 

Dilip Menon na University of Cape Town em 19 e 20 de outubro, no qual apresentou o 

paper "Gesto êmico: Reflections on the Emic Gesture".  

Juntamente com Ana Rita Amaral (University of the Free State) e Jack Hogan 

(London School of Economics), Iracema está organizando a digitalização, transcrição e 

publicação dos diários de Silva Porto, sertanejo atuante no Planalto Central de Angola na 

segunda metade do século XIX. Tratam-se de fontes históricas inéditas de extrema 

relevância para a área dos estudos africanos. A digitalização e publicação será viabilizada 
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a partir de uma parceria entre a Biblioteca do Porto, a London School of Economics e a 

Fapesp. 

Em 2018 a profa. Iracema realizou diversas publicações internacionais que 

seguem abaixo listadas.  

GREEN, SARAH ; STRATHERN, MARILYN ; DULLEY, IRACEMA ; HOLBRAAD, 

MARTIN ; JIMÉNEZ, ALBERTO CORSÍN ; KEISALO, MARIANNA ; DAMON, 

FREDERICK H. . A celebration of Roy Wagner and `The reciprocity of perspectives?. 

Social Anthropology (Print), v. 26, p. 511-518, 2018.  

DULLEY, Iracema. Angola. In: LAMPORT, Mark. (Org.). Encyclopedia of Christianity 

in the Global South. 1ed.Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2018, v. 1, p. 17-20.  

DULLEY, Iracema. American Board of Commissioners. In: LAMPORT, Mark. (Org.). 

Encyclopedia of Christianity in the Global South. 1ed.Lanham: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2018, v. 1, p. 13-.  

DULLEY, Iracema. Bible Translation. In: LAMPORT, Mark. (Org.). Encyclopedia of 

Christianity in the Global South. 1ed.Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2018, 

v. 1, p. 90-91.  

DULLEY, Iracema. Conversion. In: LAMPORT, Mark. (Org.). Encyclopedia of 

Christianity in the Global South. 1ed.Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2018, 

v. 1, p. 198-199.  

DULLEY, Iracema. Nationalism and Ethnicity. In: LAMPORT, Mark. (Org.). 

Encyclopedia of Christianity in the Global South. 1ed.Lanham: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2018, v. 2, p. 568-569.  

A profa. Andressa Lewandowski é colaboradora do Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social da UFSCar e atualmente também é profa. visitante no Buffet 

Institute for Global Issues/ Northwestern University- EUA, onde tem pesquisado sobre a 

política e direito no Supremo Tribunal Federal brasileiro a partir de comparações com 

outras experiências jurisdicionais sob a supervisão da profa. Annelise Riles. A pesquisa 

começou em 2018 e o término é final de 2019. Além disso, a profa. Andressa é profa. 

Adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (2017-

atual). 

A profa. participa também do grupo de pesquisa Global Capitalism & Law 

Research Group, sediado na Northwestern University cujos coordenadores são: 

• Karen J. Alter, Professor of Political Science and Law 

• Bruce Carruthers, John D. MacArthur Chair and Professor of Sociology 

• Cristina Lafont, Professor of Philosophy 

• Stephen Nelson, Associate Professor of Political Science 

 

O prof. Jorge Mattar Villela publicou os seguintes textos: 
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 “Prison and Coup d’État” publicado na Series PoLAR da Association for Political and 

Legal Anthropology (APLA-AAA). 

“Elecciones todos los días. Voto, participación y vida cuotidiana en Brasil” publicado na 

Revista de la Facultad de Derecho de Mexico. 

A doutoranda Sara Munhoz, orientada pelo prof. Jorge, publicou o texto: 

“Assisted Freedom: carceral transmutation and juvenile Offenders in Brazil”, na Series 

PoLAR da Association for Political and Legal Anthropology (APLA-AAA). 

O prof. Pedro Lolli apresentou os seguintes trabalhos em eventos internacionais: 

“Mapeamentos em conflito no Alto Rio Negro: mineração e lugares sagrados” no XVI 

Congresso da Sociedade Internacional de Etnobiologia, XII Simpósio Brasileiro de 

Etnobiologia e Etnoecologia, IX Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e I 

Feira Mundial da Sociobiodiversidade. O trabalho foi apresentado junto com Marivelton 

Barroso, presidente da FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro). 

“Naduhup shamanic incantation: a comparative perspective” no evento Amazonicas VII 

Coloquio Internacional Lenguas de la cuenca del Amazonas y zonas aledaña. O trabalho 

foi apresentado em conjunto com o prof. Danilo Ramos da Universidade Federal da Bahia 

e a profa. Patience Epps da Universidade de Austin no Texas. O trabalho representa 

também o esforço de aproximação com o grupo de pesquisa sobre línguas indígenas 

coordenado pela prof. Patience Epps. 

O pós-doutorando Roberto Rezende apresentou o trabalho no seguinte evento 

internacional: 

Annual Meeting of the American Association of Geographers. Apresentação do paper 

Parks with People and the Economic Viability of Conservation in the Brazilian Amazon: 

the Reservas Extrativistas of the Terra do Meio. Annual Meeting of the American 

Association of Geographers. New Orleans. 2018. 

A pós-doutoranda Thaís Mantovanelli apresentou o trabalho no seguinte evento 

internacional: 

Narrativas de impacto: os Mebengokre-Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá e os 

Juruna Yudjá da Volta Grande do Xingu contra os efeitos da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte. XVI Congresso da sociedade internacional de etnobiologia. XII Simpósio 

brasileiro de etnobiologia e entoecologia. Belém do Pará, 7 a 10 de agosto de 2018. 

A pós-doc Melissa Oliveira apresentou trabalho em evento internacional no Open 

Panel Multiplicidades territoriais, circulações e desafios de gestão: por uma abordagem 

comparativa de definições e práticas. Coordenador por Dominique Tolkin Gallois (USP), 

Aline Iubel (Unicamp) e Stephanie Tselouiko (EHESS- LAS-UFSCar). 18º Congresso 

Mundial da IUAES (Internacional Union of Anthropological and Ethnological Sciences). 

Foi covidada para compôr o número da Revista Tipití – Journal of the Society of Lowland 

Southamerica Anthropology em homenagem ao Prof. Stephen Hugh-Jones, que foi seu 

supervisor no estágio de doutorado PSDE na University of Cambridge, com artigo 

intitulado “Maloca-escola: transformations of the House among the Tukanoan, Northwest 

Amazon. 



62 
 

11) Atividades complementares 

 

As atividades de caráter complementar desenvolvidas ao longo de 2018 pelos 

membros do PPGAS-UFSCar demonstram um diversificado leque de inserções em 

conselhos, associações, comissões editoriais, atividades de assessoria e como 

pareceristas. 

 

1)Associações e comitês 

- Salvo o professor Jorge Villela, todos os membros do PPGAS/UFSCar são sócios 

efetivos da Associação Brasileira de Antropologia (ABA). 

- Clarice Cohn é membro efetivo de Comissão de Assuntos Indígenas da Associação 

Brasileira de Antropologia e do Comitê de Avaliação das Ações Afirmativas da UFSCar 

- Edmundo Peggion é membro da Organização Não Governamental Operação Amazônia 

Nativa – OPAN. 

- Felipe Van der Velden é membro da ANAI – Associação Nacional de Ação Indigenista 

e da SALSA – Society for the Anthropology of Lowland South America. 

- Igor Machado foi editor da Editora da UFSCar em 2018. Foi ainda editor da coleção de 

ebooks da ABA nas gestões de 2010/2012 e 2012/2014. Foi 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, 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. 

- Geraldo Andrello foi membro permanente do Comitê de Patrimônios e Museus da ABA. 

É membro da Comissão do Qualis periódicos da área de Antropologia e Arqueologia da 

CAPES para o atual quadriênio. Membro do Conselho Diretor e é, atualmente, Presidente 

do Instituto Socio-Ambiental (ISA).  

- Iracema Dulley é membro do Steering Committee da Lusophone African Studies 

Organization, organização centrada na temática dos estudos sobre África lusófona 

vinculada à African Studies Association, com sede nos Estados Unidos. 

- Pedro Lolli é, desde 2010, antropólogo assessor da Associação de Escolas e 

Comunidades do Povo Yuhupdëh (AECIPY). Desde 2015, é parceiro e colaborador do 

Instituto Socioambiental (ISA), da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 

(FOIRN) e da FUNAI na execução do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA), 

que está em elaboração nas terras indígenas do Alto Rio Negro. 
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- Roberto Rezende é representante do Instituto Socio Ambiental nos conselhos 

deliberativos das Reservas Extrativistas Riozinho do Anfrísio, Rio Iriri e Rio Xingu 

 

2) Comissões e Comitês Editoriais 

Todos os membros do PPGAS fazem parte da Comissão Editorial da R@U, 

Revista de Antropologia Social da UFSCar. Felipe Van der Velden é editor docente da 

R@U desde o início de 2017 até o presente. 

Membros do PPGAS participam em conselhos de publicações e comissões 

editoriais de outros programas e centros de pesquisa, como indicado abaixo.  

- Catarina Morawska Vianna é desde 2014 membro da Comissão Editorial da Revista 

Florestan Fernandes (UFSCar) e desde 2018 membro da Comissão Editorial da 

Enciclopédia de Antropologia (USP). 

- Clarice Cohn: Membro do Conselho Editorial da Revista PROA-Unicamp. 

- Edmundo Peggion é membro da Comissão Editorial da Revista Interdisciplinar de 

Direitos Humanos (Unesp), da Comissão Editorial da Revista Pensata - de Alunos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unifesp, da Revista Conexões 

Parciais e da Ciências Humanas em Revista (UFMA). 

- Felipe Vander Velden é membro dos comitês editoriais da Revista Temáticas dos alunos 

do PPGAS/UNICAMP, da Revista Ouricuri  (Programa de Pós-Graduação em Ecologia 

Humana e Gestão Socioambiental/Universidade do Estado da Bahia) e da Revista 

Internacional de Literatura e Ecocrítica - RILE/JILE.  

- Geraldo Andrello: Revista Ponto Urbe (Núcleo de Antropologia Urbana/USP), Coleção 

Etnológicas, Editora Valer/EDUA, Manaus.  

- Igor José de Renó Machado: Revista Cadernos de Campo 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.  

- Jorge Villela é membro do Comitê Editorial da Coleção Diferenças, PPGAS-UFG. 

- 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, Ludens publicações. 

- Piero Leirner foi membro da Comissão Editorial da Editora da UFSCar no ano de 2018. 

 

3) Conselhos, assessorias 

- Catarina Morawska Vianna foi Coordenadora da Comissão do Prêmio CAPES de tese 

da área de Antropologia/Arqueologia. É membro titular do Departamento de Ciências 

Sociais no Comitê PIBIC-PIBIT – Coordenadoria de Iniciação Científica e Tecnológica. 
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- Clarice Cohn é assessora o MPF (Altamira) para questões relativas ao impacto da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte para os Xikrin do Bacajá. 

- Edmundo Peggion foi coordenador do Conselho de Curso de Ciências Sociais da Unesp 

de Araraquara entre agosto de 2016 e agosto de 2018. 

- Luiz Henrique de Toledo é 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 Lúdicas, vinculado 

ao Departamento de História da Universidade de São Paulo e membro fundador do 

Núcleo de Antropologia Urbana (NAU-USP).  

- 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 Vander Velden foi membro titular do Conselho de Graduação em Ciências 

Sociais da UFSCar até agosto de 2018. É antropólogo-coordenador dos Grupos Técnicos 

de Identificação e Delimitação das Terras Indígenas Karitiana e Puruborá, em Rondônia, 

ambos com processo em andamento, pela FUNAI.  

- Felipe Vander Velden (coordenador) e Geraldo Andrello representam o PPGAS da 

UFSCar em um Termo de Execução Descentralizada celebrado entre a UFSCar e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Superintendência em São Paulo 

(INCRA-SP), visando à elaboração, já em andamento, de dois relatórios antropológicos 

que subsidiarão os Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTIDs) de dois 

territórios de comunidades remanescentes de quilombo no interior do Estado de São Paulo 

(nos municípios de São Roque e Agudos). O TED conta com participação direta do 

PPGAS, incluindo discentes. Pesquisas antropológicas de mestrado e doutorado estão 

sendo desenvolvidas paralelamente aos trabalhos técnicos da equipe, demonstrando 

aliança entre ensino, pesquisa e extensão. 

- Geraldo Andrello, atual Presidente do ISA, era vice-presidente em 2018 e exerce 

atividades de assessoria junto ao  Instituto Socioambiental (ISA), organização da qual é 

sócio-fundador e membro do Conselho Diretor desde 2016. É ainda assessor da ONG 

Expedicionários da Saúde. Junto ao ISA, vem colaborando 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 

oito anos, incluindo dois vídeo-documentários, um finalizado (“Iauretê, Cachoeira das 

Onças”) e outro em fase de finalização (Pelas águas do rio de leite). Junto aos 

Expedicionários da Saúde orienta equipes de médicos voluntários participantes de 

expedições cirúrgicas nas Terras Indígenas do Rio Negro. 

- 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 colaborador do 

ISA - Instituto Socioambiental.  
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- Thais Mantovanelli é assessora do Instituto Socio-Ambiental, tendo participado da 

pesquisa de campo e da redação do Protocolo de Consulta Juruna (Yudjá) da Volta 

Grande do Xingu. Realização: RCA (Rede de Cooperação Amazônica), ISA (Instituto 

Socioambiental). 

 

4) Coordenação de Laboratórios e outras atividades 

- 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 

coordenou o Laboratório de Produção Acadêmica em Ciências Sociais (LAPA). 

- Clarice Cohn coordena o Laboratório de Etnologia Transespecífica (LETs) da UFSCar. 

- Edmundo Peggion é Coordenador do Centro de Estudos Indígenas Miguel Angel 

Menéndez - CEIMAM/UNESP (cadastrado no CNPq como Grupo de Pesquisa). 

- Felipe Vander Velden coordena, com Clarice Cohn, o LETS – Laboratório de Etnologias 

Transespecíficas, cadastrado e certificado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 

em 2017. O LETS é integrado por sete docentes do PPGAS/UFSCar e todos os seus 

orientandos de graduação e pós-graduação, além de um conjunto de pesquisadores 

externos.  

- Felipe Vander Velden é coordenador do HUMANIMALIA – Antropologia das Relações 

entre Humanos e Animais, grupo de pesquisa, leitura e discussão integrado por seus 

alunos de graduação e pós-graduação.  

- Felipe Vander Velden é pesquisador associado do CPEI – Centro de Pesquisa em 

Etnologia Indígena/Unicamp. 

- Igor Machado coordena o Lideps (Laboratório Integrado de Documentação e 

Estatísticas Políticas e Sociais), do Centro de Educação e Ciencias Humanas da UFSCar.  

- Iracema Dulley Coordena o Projeto Jovem Pesquisador Fapesp (Nr. 2017/06642-5) 

intitulado "Processos de constituição de sujeitos em contextos africanos: diferenciações, 

iterações, interseccionalidades". Dele fazem parte professores colaboradores vinculados 

às seguintes universidades: Unicamp, Unifesp, New York University-Shanghai (China) e 

University of the Free State (África do Sul) e alunos da UFSCar em nível de graduação, 

mestrado e doutorado. 

- Jorge Villela coordena, com Ana Claudia Marques (USP), o Hybris, grupo de pesquisa 

sobre relações de poder que congrega graduandos, pós graduandos e pós doutores dos 

Programas da UFSCar e da USP. O Hybris realiza encontros regulares para a discussão 

de projetos de pesquisa dos seus membros; além destes encontros, mensais, há eventos 

Hybris, maiores, que ocorrem três vezes ao ano.  

- Luiz Henrique Toledo coordena o LELuS (Laboratório de Estudos das Práticas Lúdicas 

e Sociabilidade), UFSCar 

- Marcos Lanna coordena o NEHV - Núcleo de Estudos da Hierarquia e do Valor, 

UFSCar.  
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- Piero Leirner coordena o Laboratório de Estudos sobre Militares e o Grupo de Pesquisas 

“Antropologia do Estado e da Guerra”, UFSCar. 

- Pedro Lolli é Tutor e Coordenador do Programa PET Indígena Conexões de Saberes – 

Ações em Saúde da UFSCar. 

 

5)Pareceres 

- Andressa Lewandowski emitiu pareceres para os seguintes periódicos: R@U Revista de 

Antropologia da UFSCAR, Anuário Antropológico (UNB) e dois pareceres para Campos 

- Revista de Antropologia (UFPR).  

- Catarina Morawska Vianna emitiu pareceres para a Revista Brasileira de Informação 

Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB, Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS) 

e FAPESP. 

- Clarice Cohn emitiu pareceres para o CNPq. 

- Edmundo Peggion emitiu pareceres para a Fapesp e diversos periódicos. 

- Felipe Vander Velden realizou pareceres de projetos de pesquisa e de relatórios para a 

FAPESP (sete em 2018) e atuou como avaliador de projetos para o Fondo para la 

Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) e para a Agencia Nacional de Politica 

Científica y Tecnológica, ambos da Argentina. Deu pareceres para a Editora da UFSCar 

e para as seguintes publicações periódicas: Environment & Society Portal - Arcadia 

Rachel Carson Center for Environment and Society, Annals of the Brazilian Academy of 

Sciences, Amazônica - Revista de Antropologia da UFPA, Equatorial - Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN, Revista Internacional de 

Literatura e Ecocrítica (RILE/JILE), Sociologia e Antropologia (IFCS/UFRJ), 

VIBRANT - Virtual Brazilian Anthropology e Contemporânea - Revista de Sociologia 

da UFSCar. Foi também parecerista do Concurso Brasileiro ANPOCS de Teses e 

Dissertações Universitárias em Ciências Sociais - Edição 2018. 

- Geraldo Andrello emitiu pareceres para a FAPESP e CNPq, bem como para os 

periódicos Revista de Antropologia/USP, Mana e Campos.  

- Iracema Dulley emitiu pareceres para a Fapesp. 

- Jorge Villela elaborou pareceres para a FAPESP e os periódicos Sociologia e 

Antropologia, Revista de Derecho de la Facultad Nacional de Mexico.  

- Luiz Henrique Toledo elaborou pareceres para Fapesp, CNPq, Revista de Antropologia-

USP, Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Revista de Sociologia-USP, Revista 

Brasileira de Sociologia, Campos (PPGAS-UFPR). 

- Melissa Santana de Oliveira emitiu pareceres para publicação de artigos nos seguintes 

periódicos: R@u- Revista de Antropologia Social do PPGAS- UFSCAR, Equatorial - 

Revista da Pós -Graduação em Antropologia Social da UFRN, Desidades: revista 

eletrônica de divulgação científica da infância e da juventude do Núcleo Interdisciplinar 

de Pesquisa e Intercambio para a Infância e Adolescência Contemporâneas- NIPIAC, da 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro, Revista Mundo Amazonico, Instituto Imani, 

Universidad Nacional de Colombia. 

- Pedro Lolli realizou diversos pareceres para Fapesp – propostas de projetos de mestrado 

e doutorado, relatórios científicos de bolsa, propostas de livros. Também fez pareceres 

para revista acadêmica R@U, Revista de Antropologia da UFSCar. 

- Piero Leirner emitiu pareceres para a Fapesp, Anuário Antropológico e Revista 

Brasileira de Ciências Sociais (RBCS). 

- Thais Mantovanelli elaborou pareceres para a R@u, Revista de Antropologia da UFSCar 

e Revista Amazônica. 
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12) Autoavaliação 

 

Pontos fortes do programa 

 

Como colocado em anos anteriores, destacamos para este de 2018: 

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 3 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. Note-se, inclusive, que em geral os docentes do PPGAS participam 

uns das atividades realizadas pelos outros, o que nos permite ter uma noção mais 

abrangente dos trabalhos realizados e assim buscar parcerias entre nós mesmos.  

 

2) Capacidade de obter recursos e bolsas de agências de fomento à pesquisa. Este é um 

ponto que se mantém, com poucas variações anuais, 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 2018. Dos 10 

docentes permanentes em 2018, 6 tiveram bolsas de produtividade CNPq, uma das 

maiores relações entre os PPGAS do Brasil. Para 2019, mais dois docentes tiveram bolsas 

produtividade aprovadas, somando 8, 80% dos docentes permanentes do programa, 

portanto. 

 

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 participação na coordenação de 

curso de graduação em ciências sociais, os grupos de pesquisa que integram alunos de 
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pós-graduação, graduação e professores, além dos estágios de docência. 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).  

4) Demos andamento ao estímulo para realizações de pós-doutorados em nosso Programa, 

que hoje estão sendo realizados por 3 pessoas. Isto significa um número razoável para um 

programa ainda pequeno, em se considerando que somos apenas 10 docentes 

permanentes, e tem se refletido positivamente em nossos indicadores. 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. Além disso, uma docente no Programa Jovem 

Pesquisador, da Fapesp, tem contribuído significativamente não apenas para 

diversificação de projetos e pesquisas, como também para a produção e intercâmbios do 

nosso Programa, além de orientar, como plano de nucleação de seu projeto, três pesquisas 

de Iniciação Científica financiadas pela FAPESP.  

5) Nesse quadriênio, começamos a expandir um processo de internacionalização, cujas 

bases foram sedimentadas com intercâmbios, realizações de pós-doutoramento no 

exterior, e vinda de pesquisadores estrangeiros. Isso é um ponto em expansão, 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. Sem essa política, decerto, o incentivo à internacionalização seria muito 

prejudicado, senão anulado num programa com apenas 10 docentes permanentes. 

6) A produtividade está mais espalhada pelo corpo docente, e, de certa forma, ela nivelou 

com mais docentes produzindo mais. De forma geral a maior parte do corpo docente 

publica e produz trabalhos técnicos, com naturais concentrações e espaçamentos 

característicos da produção intelectual. Isto fica mais acentuado ainda em função do 

pequeno número do corpo permanente: se dois docentes estão em cargos ou afastados e 

produziram menos, ao mesmo tempo que um publica resultado de uma pesquisa 

finalizada, isso causa um enorme impacto na curva de concentração. Este foi um ponto 

que levantamos inclusive na reconsideração sobre a última avaliação, quando nossa 

concentração foi na primeira rodada entendida como muito alta (posteriormente os 

números foram revistos e se viu que estávamos na “média inferior”). Claro que se isso é 

uma desvantagem que não depende de nós, mas sim de concursos, também o programa 

não sofre tanto com uma redução da produção ponderada, pois os ciclos acabam por 

compensar: em um prazo mais longo, é notável que um docente que produz menos em 

um momento, compensa isto a seguir. 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 em 2017 13 artigos; 

em 2018 17 artigos. Em termos de livros e capítulos, a média do triênio 2010-2012 girava 
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em torno de 10, no quadriênio de 2013-2016 esta média aumentou para 13,3 em 2017 

foram 13 capítulos e livros, e 2018 este número aumentou para 18. Toda produção 

intelectual aumentou, portanto.  

Já as defesas aumentaram substantivamente: de uma média de 12 defesas por ano, 

tivemos, em 2018, 19: 13 mestrados e 6 doutorados. Tudo isso considerando que a 

quantidade de professores, permanentes e colaboradores, permaneceu praticamente 

estável.  

7) Aumentamos bastante nossa “inserção social”, colaborando em projetos de cooperação 

com agências governamentais e não governamentais que assessoram políticas indígenas 

e quilombolas, e trabalhando efetivamente para a plena realização da presença indígena 

na nossa Universidade. Procuramos, ainda que dentro de uma possibilidade extremamente 

reduzida pela baixa quantidade de bolsas, viabilizar um sistema de cotas. Além disso, os 

docentes do PPGAS procuraram uma sistemática reflexão sobre a atual conjuntura do 

Brasil, entendendo que os resultados dessa reflexão podem colaborar para a melhoria de 

nossas instituições e de nossa democracia. 

8) A produção discente praticamente se manteve estável em relação a 2017, quando foram 

computadas 187 entradas no total. Em 2018 foram 176 entradas; ao somarmos os egressos 

e defendidos, o número salta para 225. Sobre este ponto, veja a seção a seguir, “pontos a 

melhorar”. 

Todos estes pontos visam, assim, estabelecer as bases para uma progressão nos resultados 

que será planejada para os próximos 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 acima, há vantagens e desvantagens nisso. 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. No entanto, é notório que este quadro 

acaba sobrecarregando os docentes, e tendo como única saída a vinda de colaboradores e 

pós-docs.  

Gostaríamos de reforçar o fato de, por sermos um programa com poucos docentes, 

estarmos sujeitos à oscilação natural da produção docente, o que é verificável sobretudo 

na “concentração” da produção – que foi um ponto crítico na última avaliação. 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.  



71 
 

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. Este é um ponto fundamental pois sentimos a 

necessidade de ter um coordenador que pudesse se dedicar apenas à coordenação, o que 

é impossível na realidade de nossa Universidade. Considerando isto, é bem provável que, 

embora tenha sido realizado um enorme esforço de contato com egressos para saber de 

sua produção, muita coisa tenha ficado de fora deste relatório. Em certo sentido isto é 

bastante problemático, pois não temos uma visão global acurada do impacto que a nossa 

formação está causando. Contudo, alguns exemplos mais significativos de inserção 

profissional dos egressos, sobretudo como docentes em instituições públicas e privadas 

de ensino e pesquisadores em organizações e institutos de pesquisa, como se vê no tópico 

“objetivos”(“perfil do egresso”) indicam que a formação que estamos proporcionando é 

bastante sólida.  
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13) Planejamento futuro 

 

Após um início com muitos percalços nos serviços de secretaria, passamos para uma 

fase onde os mecanismos de ação 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  permitiu que novos planos fossem feitos e novas atividades 

se consolidassem. Esse avanço deve-se também ao excelente trabalho do secretário do 

programa, Fabio Urban  

As Quartas Indomáveis, seminário mensal do PPGAS/UFSCar, tornaram-se mensais, 

facultando aos alunos o contato com várias pesquisas e pontos de vista teóricos, 

apresentadas por antropólogas e antropólogos do Brasil e do exterior. 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. 

  Neste quadriênio (2017-2021) temos tarefas mais práticas a cumprir, como 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. 

 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 em 2016, da Profa. Catarina 

Morawska Vianna em 2017, e do Prof. Felipe Vander Velden em 2016 e 2018, 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, focamos 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 a manutenção no último quadriênio, as preocupações atuais do PPGAS para 

o futuro são a de manter a nota 5 e possivelmente nos destacarmos entre os melhores 

programas com essa nota - o que já ocorreu no último quadriênio durante o qual nos 

equiparamos, em vários quesitos, aos programas nota 6 e nota 7, conforme pode-se 

verificar em nossa avaliação passada. 
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Futuras publicações 

Atualmente, somamos 85 trabalhos em vias de publicação ou em fase de 

preparação para a publicação por parte dos professores e pesquisadores doutores ligados 

ao PPGAS. Desses, 42 trabalhos estão previstos para 2019, e os 43 restantes a partir de 

2020. 

Note-se a tendência de aumento do número de publicações em relação aos anos 

anteriores, dada ampliação do número de pós-doutorandos e/ou jovens pesquisadores 

associados. Os frutos das pesquisas de pós-doutorado no PPGAS de Liliana Sanjurjo 

(PNPD/Capes, 2013-2016), Wagner Xavier de Camargo (FAPESP, 2013-2016), Karina 

Biondi (PNPD/Capes, 2016-2017), Natacha Leal (FAPESP, 2016-2017) e Melissa 

Oliveira (FAPESP, 2017-2018) se veem nos resultados a partir de 2018. O mesmo pode 

ser dito dos atuais pós-doutorandos Roberto Rezende (Convênio ISA e PPGAS/UFSCar, 

2018-2019) e Thais Mantovanelli (PNPD/Capes, 2018-2020). 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 2019 

Tipos de Produção 

Aceitos/No prelo (2019) 

Submetidos/em preparação (2020 em diante) 

Livros 

Aceitos/No prelo (2019)   3 

Submetidos/em preparação (2020 em diante)  12 

Capítulos de livro 

Aceitos/No prelo (2019) 15 

Submetidos/em preparação (2020 em diante)  2 

Artigos/resenhas 

Aceitos/No prelo (2019)  20 

Submetidos/em preparação (2020 em diante)  25 

Dossiê temático 

Aceitos/No prelo (2019)  4 

Submetidos/em preparação (2020 em diante)  4 
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Total 

Aceitos/No prelo (2019)   42 

Submetidos/em preparação (2020 em diante)  43 

  

Além da quantidade, é preciso observar a qualidade dos trabalhos. Pubicamos em 

revistas Qualis A e B, como Mana (RJ), Vibrant (DF), Anuário Antropológico (DF), 

RBCS (SP), Horizontes Antropológicos (RS), BIB/ANPOCS, Revista de Antropologia 

(USP), Ilha (UFSC), Sociologia & Antropologia (UFRJ), Antropolítica (UFF), Cadernos 

de Campo (USP). Há também submissões em revistas interdisciplinares: Revista de 

pesquisa intercultural Aru; Revista FuLIA (Núcleo de estudos sobre futebol, linguagem, 

artes da UFMG); e Revista Ingesta (Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e 

Alimentação da USP). Há um esforço em submeter artigos para revistas de diferentes 

partes do país, fortalecendo nosso debate com pares: Universidade Federal do Amazonas 

(Mundo Amazônico), Universidade Federal do Pará (Revista Amazônica), Universidade 

Estadual de Londrina (Mediações), Universidade Federal de Pelotas (Revista Tessituras). 

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; Current Anthropology; 

Anthropologica Journal, Canada; HAU Journal of Ethnography Theory; Society & 

Animals; Etnografia (Uniwersytetu Gdańskiego), Polônia; Anthropology and Humanism; 

Runa – Archivo para las Ciencias del Hombre, Buenos Aires; Ethnohistory, Durham; 

Estudios Latinoamericanos, Varsóvia; Tabula Rasa, Bogotá; Hispanic American 

Historical Review – HAHR, Durham; Ethnos. Dos atuais 19 artigos no prelo em 2019, 7 

são em revistas estrangeiras. 

 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 

Routledge de Londres, Rumbo Sur/Ethnographica de Buenos Aires, e Red de 

Etnoecología y Patrimonio Biocultural/Carteles Editores de Oaxaca. 

 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, em 2019 estão previstas 19 participações dos professores e pós-

doutorandos em congressos, sendo 12 em eventos internacionais: Reunião de 

Antropologia do Mercosul (Porto Alegre), Congresso da Associação Portuguesa de 

Antropologia (Lisboa), 31st SASE Annual Conference at The New School (Nova York), 

Seminário “Putting Data Justice in Context” na University College London (Londres), 

Americas2019 Conference (Bonn), SALSA XII Sesquiannual Conference (Vienna), 

Third Annual Memory Studies Conference (Madri), Congresso Internacional de 

Americanística (Perugia). 
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  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; Catarina Morawska Vianna, que reúne artigos de 

pesquisadores do Laboratório de Experimentações Etnográficas; Felipe Vander Velden, 

em coletânea de artigos dos pesquisadores do Grupo Humanimalia/UFSCar; e Clarice 

Cohn, organização de livro que reúne as pesquisas realizadas no âmbito do Projeto 

Observatório da Educação Escolar Indígena da 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 2019, em 

especial: 

  

PREVISÃO DE PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 2019 – PPGAS/UFSCar 

1. TRABALHOS NO PRELO (2019) 

a) Livros 

1. DULLEY, Iracema. On the Emic Gesture: Difference and Ethnography in Roy Wagner. 

Londres e Nova York: Routledge. No prelo, março de 2019. 

2. MEDRANO, Celeste & VANDER VELDEN, Felipe (editores). ¿Qué es un animal? 

Ciudad de Buenos Aires, Rumbo Sur/Ethnographica. 

3. TOLEDO, Luiz Henrique de. Remexer anotações: o trabalho de um arguidor 

antropólogo, São Carlos, EDUFSCar, coleção Aracy Lopes da Silva. No prelo, abril de 

2019. 

  

b) Capítulos de livro 

1. ANDRELLO, Geraldo. "Sobre hermanos y cuñados. Formas de la diferencia en el 

Uaupés (noroeste amazónico)". In Calavia, Oscar. Obra de referência sobre etnologia 

amazônica, ainda sem título. A ser publicado por editora espanhola em 2019. 

2. LEIRNER, Piero. “Notes On The Appropriation Of An Ethnography: The Case Of The 

Military Police Of The State Of São Paulo”. In Helena Carreiras, Celso Castro and Eyal 

Ben-Ari (eds). The Impact of Social Research on the Military: Reflections and Critiques. 

London: Routledge. No prelo, 2019. 

3. LEIRNER, Piero. Dumont no Rio Negro?. in Antonio Guerreiro Jr., Adriana Testa e 

Aline Iubel (Eds.). Conjuntos Comunitários nas Terras Baixas Sul-Americanas. 2019. 

4. LEIRNER, Piero. Duplo-Vínculo na Amazônia: índios e militares em São Gabriel da 

Cachoeira. Geraldo Andrello (Ed.). Antropologia no Rio Negro. 2019. 
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5. LEWANDOWSKI, Andressa. “Do céu à terra: genocídio e diferença a partir da terra”. 

In: Villela, Jorge; Vieira, Suzane. Insurgências: lutas políticas e práticas emancipatórias. 

Goiânia: Editora UFG. 

6. MACHADO, Igor Renó. Sociabilidade migrante – um olhar a respeito da pesquisa no 

Kendō no Japão. (Igor Machado e Gil Vicente Lourenção). Livro "O que é sociabilidade". 

7. MACHADO, Igor Renó. Verbete "Terra Estrangeira". Dicionário de filmes sobre 

migrações brasileiras. 

8. MACHADO, Igor Renó. Introdução em "Antropologia Hoje" (Com Soraya Fleischer, 

Deise Montardo e Julie Cavignac). 

9. MANTOVANELLI, Thais. Os Mebengokre-Xikrin da Terra Indígena Trincheira-

Bacajá e as reuniões com os brancos de Belo Monte: críticas à ineficácia da política 

desenvolvimentista. In: Catarina Morawska (org). A eficácia da forma: a política da 

escrita etnográfica. Coletânea do Laboratório de Experimentações Etnográficas. 

Publicação prevista para 2019 

10. MANTOVANELLI, Thais. Crianças invisíveis na aldeia Icatu (SP): reflexões 

etnográficas. In: COHN, Clarice (org). Coletânea do Observatório da Educação Escolar 

Indígena. Previsão para publicação: 2º semestre de 2019. 

11. MANTOVANELLI, Thais. Quando vale a vida? Os Xikrin do Bacajá e os Juruna da 

Volta Grande do Xingu contra os impactos de Belo Monte. In: Villela, Jorge; Vieira, 

Suzane. Insurgências: lutas políticas e práticas emancipatórias. Goiânia: Editora UFG. 

Publicação prevista para 2019. 

12. TOLEDO, Luiz Henrique de. “Garrincha, Pelé e Maradona: o sagrado esportivizado 

em tempos de iconoclastia futebolística”. Coletânea organizada por Sergio Giglio & 

Marcelo Proni, (edital de publicações 2019-2020, Editora da Unicamp). 

13. VANDER VELDEN, F. “Entre las serpientes y las aves de rapiña. Apuntes para una 

zoología Karitiana en el suroeste de la Amazonia brasileña”. In: C. Medrano y F. Vander 

Velden (eds.), ¿Qué es un animal? Ciudad de Buenos Aires, Rumbo Sur/Ethnographica. 

14. VANDER VELDEN, F. 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. 

15. VANDER VELDEN, F. “Onças demais: dilemas taxônomicos entre os Karitiana em 

Rondônia”. In: H. H. Siqueira Correia (org.), Métodos fronteiriços: imaginário, natureza 

e memória. Porto Velho: Editora da Unir. 

  

c) Artigos/Resenhas 

1. ANDRELLO, Geraldo. A brief note on Hugh-Jones's "The origin of Night". Tipiti. 

Journal of Lowland South-American Anthropology, 2019. 
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2. IUBEL, Aline; LEIRNER, Piero. Políticas da Hierarquia e Movimentos da Política no 

Alto Rio Negro: algumas transformações indígenas. ETNOGRÁFICA, Lisboa, 2019. 

3. LANNA, Marcos. "Comments to A.J. Pickles´ 'Transfers: a deductive approach to gifts, 

gambles, and economy at large'", Current Anthropology, 2019. 

4. LEWANDOWSKI, Andressa. Entre a política e a técnica: prática jurídica no Supremo 

Tribunal Federal Brasileiro. Revista Etnográfica, Portugal. 

5. LEWANDOWSKI, Andressa. Do contrato ao status: as terras indígenas e o Supremo 

Tribunal Federal. Revista Ilha de Antropologia. 

6. MACHADO, Igor Renó. Refugiados e nipodescendentes: espacialidades e 

deslocamentos no contexto brasileiro. Antropolítica. 

7. MACHADO, Igor Renó. Ethnographic Life: method for an ex post facto anthropology. 

Anthropologica. 

8. MAIA, Arlindo (Yeparã Oyé); ANDRELLO, Geraldo. "Ye'pâ-Di'iro-Mahsã, gente de 

carne da terra: os Tukano do rio Uaupés". Mundo Amazônico, 2019. 

9. MANTOVANELLI, Thais. ‘Não sou homem para estar aqui’. As menire [mulheres] 

Mebengokre-Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá e apolítica dos brancos de Belo 

Monte. In: DEMARCHI, Andre; GIRALDIN, Odair; MELO, Maycon (orgs). Redes de 

relações indígenas no Brasil Central (dossiê). Revista de Antropologia da UFSCar. 

Previsão para publicação: 2º semestre de 2019. 

10. PEGGION, Edmundo. Artigo aprovado no dossiê organizado por Suely Kofes e 

Mariana Petroni na R@u. 

11. REZENDE, Roberto. Introdução sobre os beiradeiros da Terra do Meio, a ser 

publicada em uma seção especial da revista de pesquisa intercultural Aru. A seção contará 

com 3 textos de pesquisadores beiradeiros resultantes do projeto de formação em pesquisa 

colaborativa. 

12. TOLEDO, Luiz Henrique. Reconversão torcedora: transgressão ou um caso de 

extensão simbólica?”. Artigo submetido para a R@U, dossiê Processo de diferenciação e 

constituição de sujeitos, organizadoras Iracema Dulley & Lorena A. Muniagurria. 

13. TOLEDO, Luiz Henrique. “Mortes esportivas e alegorias políticas: etnografando 

temores em torno dos esportes-nação”. Artigo submetido para Anuário Antropológico. 

14. TOLEDO, Luiz Henrique. Museus dentro de museus: memória e classificação na 

antropologia (urbana) dos sentidos. Artigo submetido para Revista Cadernos de Campo 

15. TOLEDO, Luiz Henrique; CAMARGO, Wagner. “Futebol dos futebóis: dissolvendo 

valências simbólicas de gênero e sexualidade por dentro do futebol”. Revista FuLIA 

(Núcleo de estudos sobre futebol, linguagem, artes), Faculdade de Letras (UFMG). dossiê 

Futebois, organizador Arlei Sander Damo (UFRGS), volume 3, número 3. (previsão de 

publicação março de 2019). 
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16. VANDER VELDEN, F.; SANCHEZ, G.; FANARO, L. A.; MORENO, S. F. & 

SANTOS, B.. 2019. “Tudo o que respira, conspira. Introdução ao dossiê 

Socioanimalidades: animais e humanos nas Ciências Sociais”. Florestan (no prelo). 

17. VANDER VELDEN, F. “Tratadas e vacinadas, aguadas e cancerígenas: a colonização 

das dietas indígenas por sistemas de produção de carne”. Ingesta-USP (no prelo). 

18. VANDER VELDEN, F. “Things that White men has much. Chicken and other exotic 

birds among the Karitiana (Rondônia, Brazilian Amazon)”. Etnografia (Uniwersytetu 

Gdańskiego) (no prelo). 

19. VANDER VELDEN, F. “Too many ‘onças’: Taxonomical dilemmas among the 

Karitiana of Rondônia”. Society and Animals (no prelo). 

20. VANDER VELDEN, F. & LIMA, C. “Tudo nessa vida tem dono: os animais e o 

problema do abate entre os Xukuru – ou a (má) sorte de Seu Guaxinim”. Tessituras, 

Dossiê “Humanos e outros animais: relações etnografadas no manejo da pecuária” (no 

prelo). 

21Oliveira, M.S. “Vida, poder e conhecimento: o nascimento entre os Tukano do médio 

rio Tiquié, Noroeste Amazônico”. In: Cohn, C. (org). Dossiê: Crianças e Infâncias 

Indígenas. R@U- Revista de Antropologia Social dos Alunos do PPGAS- UFSCAR. (no 

prelo).2 

  

d) Organização de Dossiês em Revistas Acadêmicas 

1. COHN, Clarice. Crianças Indígenas - dossiê da r@u a sair no 1o. Semestre de 2019 

2. LEWANDOWSKI, Andressa; SANTOS, Júlia Otero dos. Organização do Dossiê 

“Cosmopolíticas da terra”. Revista Ilha de Antropologia. 

3. VANDER VELDEN, F. & RIETH, F. Organização do Dossiê “Humanos e outros 

animais: relações etnografadas no manejo da pecuária”, na revista Tessituras, do 

PPGANT/Universidade Federal de Pelotas, 2019. 

4. VANDER VELDEN, F.; SANCHEZ, G.; FANARO, L. A.; MORENO, S. F. & 

SANTOS, B.. 2019. Organização do Dossiê “Socioanimalidades: animais e humanos nas 

Ciências Sociais”, na revista Florestan, da graduação em Ciências Sociais da UFSCar. 

  

2. TRABALHOS SUBMETIDOS OU EM PREPARAÇÃO 

a) Livros 

1. ANDRELLO, Geraldo (org). Coletânea de trabalhos sobre povos e temas do noroeste 

amazônico produzidos no PPGAS-UFSCar. A ser apresentado para a Coleção Araci 

Lopes da Silva, EDUFSCar. 

2. COHN, Clarice. Etnografias de Escolas Indígenas- organização de livro que reúne as 

pesquisas realizadas no âmbito do Projeto Observatório da Educação Escolar Indígena da 

UFSCar. 
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3. LANNA, Marcos. Troca e linguagem na obra de C.Lévi-Strauss. Livro em preparação. 

4. LEIRNER, Piero. A Grande Inversão: etnografia de uma guerra híbrida. Versão em 

livro de tese a ser submetida a concurso de Professor Titular, UFSCar, março de 2019. 

5. LOLLI, Pedro. Panela de Pimenta: travessias com os Yuhupdëh. Livro que reúne a 

pesquisa de doutorado e pós-doutorado baseada em trabalho de campo junto aos 

Yuhupdeh, povo habitante do Alto Rio Negro. 

6. MACHADO, Igor Renó. Antropologia do Refúgio. Livro em preparação. 

7. MACHADO, Igor Renó. Antropologia Ex post Facto. Livro em preparação. 

8. MANTOVANELLI, Thais. Revisão da tese para publicação em formato de livro. 

9. MORAWSKA, Catarina (org.). A eficácia da forma: a política da escrita etnográfica. 

Livro que reúne artigos de pesquisadores do Laboratório de Experimentações 

Etnográficas. 

10. PEGGION, Edmundo. Livro vinculado ao projeto de Auxílio à Pesquisa Fapesp. Em 

preparação.  

11. TOLEDO, Luiz Henrique. Geraldo Filme: um sambista na terra do trabalho. 

12.TOLEDO, Luiz Henrique. As formas de torcer no Brasil contemporâneo. Socialidade 

e pessoa esportiva. 

12. VILLELA, Jorge e Vieira, Suzane. Lutas insurgentes e práticas emancipatórias: 

ensaios de antropologia modal 

  

b) Capítulos de livro 

1. DULLEY, Iracema. "The Fetish in Translation". Capítulo de livro em preparação para 

a coletânea Concepts from the Global South, em organização por Dilip Menon e com 

publicação prevista para 2020. 

2. 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. 

  

c) Artigos 

1.ANDRELLO, Geraldo. Peixes e pessoas. Nomes e auto-referência no rio Uaupés. A ser 

submetida para a revista Mana. 

2. COHN, Clarice. Antropologia da Criança e Antropologia Transespecífica - diálogos 

com e a partir das crianças. 

3. DULLEY, Iracema. "Witchcraft, Translation, Suspicion". Artigo em preparação para 

ser submetido em 2019. 



80 
 

4. LEWANDOWSKI, Andressa. What is technique about? PoLar: Political and Legal 

Anthropology Review 

5. LOLLI, Pedro. Entre os índios da floresta e os índios do mato: travessias com os 

Yuhupdeh do Alto Rio Negro. Submetido à revista HAU: Journal of Ethnographic 

Theory. 

6. LOLLI, Pedro; Perrone-Moisés, Beatriz.A Ilusão Hierárquica nas Américas.Trabalho 

finalizado e a ser submetido em revista especializada. 

7. LOLLI, Pedro. O trompete do guariba: do modo de existência artefactual da pessoa no 

Alto Rio Negro. Trabalho em finalização. 

8. LOLLI, Pedro. Tradução do artigo: Hugh-Jones, Stephen. "Bride-service and the absent 

gift", Journal of the Royal Anthropological Institute, vol.19, issue 2, pp.356-377, June 

2013. Trabalho finalizado a ser submetido para publicação.  

9. MORAWSKA, Catarina. The Acorda Povo Procession: affect and anthropological 

writing. Paper em dossiê “Affect as Knowledge: toward the blurring of anthropological 

reason”, a ser submetido em 2019 para a revista Anthropology and Humanism. 

10. MORAWSKA, Catarina. The tail that wags the dog: A Political Ethnography of the 

Derivatives Market in Brazil. Artigo em fase de finalização. 

11. REZENDE, Roberto. “Agroextrativismo e pagamentos por serviços socioambientais: 

reflexões a partir das Reservas Extrativistas da Terra do Meio (PA)”. Artigo submetido 

na Anuário Antropológico para dossiê Antropologia das Áreas Protegidas e da 

Sustentabilidade. 

12. TOLEDO, Luiz Henrique.“Torcida única, violência múltipla: metamorfoses da 

emoção esportiva”. (texto apresentado no Encontro “V Pró Fut” de estudos do futebol, 

dezembro de 2018, Escola de Educação Física, UFSCar). 

13. TOLEDO, Luiz Henrique.“Futebol fashion: sociabilidade e o gênero da moda 

esportiva”. Artigo encomendado para a Revista dObra[s], Associação Brasileira de 

Estudos e Pesquisas em Moda (Abepem), dossiê Práticas corporais e moda esportiva: 

investigando sujeitos, roupas e performance, organizadora Maria Claudia Bonaro - 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

14. VANDER VELDEN, F. Clever animals. Natural-cultural interactions in Karitiana 

hunting practices (Rondônia). Tipití – Journal of the Society for the Anthropology of 

Lowland South America (submetido). 

15. VANDER VELDEN, F. “Sobre fracasos y éxitos relativos: Técnica, política e 

ontologia nos proyectos de crianza animal en aldeas indígenas de Amazonia”. Runa – 

Archivo para las Ciencias del Hombre (submetido). 

16. VANDER VELDEN, F. “A Tapuya “equestrian nation”? Horses and Native peoples 

in the backwoods of colonial Brazil” Ethnohistory (submetido). 

17. VANDER VELDEN, F. “Animais exóticos de origem europeia ou africana entre 

povos indígenas nas terras baixas da América do Sul: notas para pesquisas futuras” 

Estudios Latinoamericanos Varsóvia (submetido). 
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18. VANDER VELDEN, F. “Preciosa natureza: animais como joias e ornamentos no 

tráfico da fauna silvestre”. Tabula Rasa, 30 (julio/19), “Dossier Zooantropologías: la 

cuestión del animal” (submetido). 

19. VANDER VELDEN, F. “A mulher Tapuya e seu cão: notas sobre as relações entre 

indígenas e cachorros no Brasil holandês”. Hispanic American Historical Review – 

HAHR (em preparação). 

20. VANDER VELDEN, F. & FRANÇOZO, M. “Exotic animals in Dutch Brazil art and 

science” (em preparação). 

21. 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 revista Ethnos). 

22. VANDER VELDEN, F. Of blood, bodies and head-trophies: Some ethnographic 

notes on the Karitiana ancient cannibal ritual (southwestern Brazilian Amazon) (em 

preparação). 

23. VANDER VELDEN, F. On commensality under human debris: the Karitiana 

relations with sinantropic animals (em preparação). 

24. VILLELA, Jorge Mattar. Thanasimologia política no sertão de Pernambuco. Artigo 

submetido à Revista Sociologia e Antropologia. 

25. VILLELA, Jorge Mattar. Coragem e Vergonha. O problema da vingança de família 

no sertão de Pernambuco. Trabalho em preparação. 

  

d) Organização de Dossiês em Revistas Acadêmicas 

1.COHN, Clarice. Dossiê sobre Antropologia da Criança para a Horizontes 

Antropológicos, em coordenação conjunta com Fernanda Rifiotis e Patrice Such 

(submetido). 

2. DULLEY, Iracema e AVELLAR, Lorena. Performance, processos de diferenciação e 

constituição de sujeitos. Dossiê em organização na R@U. Publicação prevista para 2020. 

3. VANDER VELDEN, F. & COLTRO, F. 2018. Organização do Dossiê ”Humanimália: 

espaço, agência e não-humanos”, na revista Mediações, Universidade Estadual de 

Londrina. 

4. VANDER VELDEN, F.; 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. 

  

3. ORGANIZAÇÃO/MEDIAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO 

EM CONFERÊNCIAS (previstas para 2019) 
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1.COHN, Clarice. GT Crianças nas Antropologias do Sul: conjugando sujeitos, direitos e 

protagonismos, em coordenação com Fernanda Rifiotis e Andrea Szulc, RAM 2019. 

2. DULLEY, Iracema e ANDRELLO, Geraldo. Painel "Antropologia da nominação", 

organizado para o VII Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, 4 a 7 de 

junho em Lisboa. 

3. MACHADO, Igor Renó. Mesa redonda na RAM. 

4. MANTOVANELLI, Thais. Quanto vale a vida? Os Xikrin do Bacajá e os Juruna da 

Volta Grande do Xingu contra os impactos da hidrelétrica de Belo Monte. Apresentação 

oral no Painel Ecologias políticas face à crise ecológica: etnografias da 

sociobiodiversidade e dos modos de resistência. VII Congresso da Associação portuguesa 

de Antropologia, Lisboa, 4 a 7 de junho de 2019. 

5. MANTOVANELLI, Thais. A vida não tem preço. Os Xikrin e os Juruna contra os 

cálculos do Hidrograma de Consenso de Belo Monte. VII ReACT Reunião de 

antropologia da ciência e tecnologia, Florianópolis, 7 a 10 de maio de 2019. Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

6. MORAWSKA, Catarina. O rabo que move o cachorro: uma etnografia política do 

mercado de derivativos no Brasil. IV Seminário de Experimentações Etnográficas (LE-

E/UFSCar) e VI Encontro do GEICT/Unicamp. 18 e 19 de março, 2019. Unicamp e 

UFSCar, Campinas e São Carlos. 

7. MORAWSKA, Catarina. Tecnologias da informação e a ampliação do mercado de 

capitais no Brasil. Paper submetido ao ST 01 - Antropologia, tecnologias digitais e 

cibercultura. VII ReACT Reunião de antropologia da ciência e tecnologia, Florianópolis, 

7 a 10 de maio de 2019. Universidade Federal de Santa Catarina. 

8. CARDOSO, Bruno Campos; MORAWSKA, Catarina. Algorithms and Politics in 

Brazilian Finance: The Formation of a Cryptocurrencies Market. Paper submetido ao 

Painel “Finance and Society” da 31st SASE Annual Conference at The New School, New 

York, June 27-29, 2019. 

9. MORAWSKA, Catarina. The datafication of economic volatility in Brazil: 

decolonizing knowledge practices in the anthropology of data. Paper a ser apresentado no 

Seminário “Putting Data Justice in Context”, organizado por Antonia Walford, Rachel 

Douglas-Jones e Nick Seaver, julho de 2019, University College London (UCL), 

Londres, com financiamento da Wenner-Gren Foundation. 

10. MORAWSKA, Catarina; SANTOS, Alessandra Regina; LIMA, Jacqueline Ferraz de; 

COSTA, Pedro Henrique Mourthé Araújo. Imaginaries of future in Brazil: a comparative 

ethnography of the New Fiscal Regime. Paper aprovado no Panel “The Future of 

Retirement in Latin America”, organizado por Martin Fotta (Universidade de Frankfurt). 

Americas2019 Conference - University of Bonn, Alemanha, 12–14 June 2019. 

11. PEGGION, Edmundo. Coordenação da "Mesa Amazônia Indígena" e "Mesa 

Encontros e Desencontros Epistemológicos na América". Congresso Internacional de 

Americanística, Perugia,  Itália.  
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12.  PEGGION, Edmundo. Coordenação de Simpósio "Memórias, biografias e 

autobiografias indígenas: reflexões" no 3o Congresso Internacional Povos Indígenas, em 

Brasília 

13. TOLEDO, Luiz Henrique. Comunicação: título “A noção (metodológica) de pessoa 

do antropólogo urbano”. Painel 048: "Cidades que falam português: o desafio da 

etnografia", coordenado por Graça Cordeiro (ISCTE-IUL) e Heitor Frúgoli Jr. VII 

Congresso da Associação dos Antropólogos Portugueses (APA), Lisboa, 4 a 7 de junho, 

2019. 

14. VANDER VELDEN, F. & FRANÇOZO, M. Coordenação do Panel “Native Objects, 

World Histories: studies of Brazilian indigenous objects in European Museums”, SALSA 

XII Sesquiannual Conference, Vienna, Áustria, 27-30 junho 2019. 

15. VANDER VELDEN, F.; MEDRANO, C. & OLIVEIRA, T. L. Proposta do GT “O 

que é um animal do ponto de vista indígena?”, a ser realizado na XIII Reunião de 

Antropologia do Mercosul, Porto Alegre, 22-25 julho 2019. 

16. VANDER VELDEN, F & SAUTCHUK, C. E. Coordenação de “ST 07 - Técnicas e 

tecnologias da domesticação: dilemas e transformações nas relações entre humanos e 

animais”, VII Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia (ReACT), 

Florianópolis, 7-10 maio 2019. 

17. VILLELA, Jorge Mattar. Apresentação de trabalho da Reunião de Antropologia da 

Ciência e da Tecnologia. Florianópolis. Maio de 2019. 

18. VILLELA, Jorge Mattar. Participação em mesa redonda no V Encontro Nacional de 

Antropologia da Política. São Luiz. 

19. VILLELA, Jorge Mattar. Apresentação de trabalho no Third Annual Memory Studies 

Conference. Junho 2019, Madri. 

  

4. PROJETOS COM VIGÊNCIA DE 2019 EM DIANTE 

  

Geraldo ANDRELLO 

- Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq). Peixes e pessoas. Relações cosmopolítica no 

Uaupés. 2019-2021. 

- Co-coordenação do projeto "Memorialising Ancestral Landscapes through Inter-

Cultural Heritage Making in the Brazilian Northwest Amazon". (coordenador principal 

Prof Dr Manuel Arroyo-Kalim, Institute of Archaeology, University College of London). 

Aprovado pela British Academy com recursos do Newton Fund. 2018-2020. 

 

Clarice COHN. 

- Os Xikrin da Terra indígena Trincheira-Bacajá: suas políticas e relações com políticas 

públicas e projetos de desenvolvimento. Chamada MCTIC/Cnpq – Edital Universal. 
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- Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq). Criar, gestar, cultivar, fazer: uma abordagem 

comparativa da etnologia indígena e da antropologia. 

  

Iracema DULLEY 

- Projeto Jovem Pesquisador Fapesp Nr. 2017/06642-5: "Processos de constituição de 

sujeitos em contextos africanos: diferenciações, iterações, interseccionalidades". 

  

Marcos LANNA 

A dádiva, a noção de casa e os valores inalienáveis. 

  

Piero LEIRNER 

Produtividade em Pesquisa (PQ2-CNPq). Sistemas Hierárquicos e o Problema da 

Emergência do Estado: índios, cidade e domesticação. 2019-2022. 

  

Igor Renó MACHADO 

Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq) Antropologia do refugio no Brasil: Espaço, 

exclusão e deslocamentos. 

 

Thais MANTOVANELLI 

Pesquisa de pós-doutorado. Narrativas de impacto: os Mẽbengôkre-Xikrin da Terra 

Indígena Trincheira-Bacajá e os Juruna Yudjá da Volta Grande do Xingu contra os efeitos 

da usina hidrelétrica de Belo Monte. 2018-Atual 

  

Catarina MORAWSKA 

Os efeitos do Novo Regime Fiscal em perspectiva comparada. 2019-2020 (submissão à 

Fapesp em março/2019). 

 

Edmundo PEGGION 

Auxílio à Pesquisa FAPESP aprovado por dois anos (a partir de 01/03/2019). 

  

Roberto REZENDE 

Projeto Pesquisa Colaborativa na Terra do Meio: valores dos povos da floresta. Instituto 

Socioambiental em parceria com as associações de moradores das Reservas Extrativistas 

Riozinho do Anfrísio, Rio Iriri e Rio Xingu. 2016-atual. 
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Luiz Henrique de TOLEDO 

Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq). A noção de fruição esportiva e o “torcedor 

genérico” no tempo das práticas e demandas contemporâneas do torcer. 2018-2020. 

  

Felipe VANDER VELDEN. 

- Domésticos e selvagens, nativos e exóticos: formas de circulação de animais entre 

contextos e categorias (2013-Atual) - coordenador 

- Produção de laudos antropológicos para titulação de terras quilombolas no interior do 

Estado de São Paulo (municípios de São Roque e Agudos). Termo de Execução 

Descentralizada No. 9, INCRA/UFSCar (2016-2019) - coordenador. 

- ERC project BRASILIAE. Indigenous Knowledge in the Making of Science (2018-

2021) – membro 

- Tupis, tapuias, cavalos e bois: animais domésticos europeus nos mundos indígenas no 

Brasil holandês (1630-1654) (2018-2022) – coordenador 

- Multiplicam-se muito nestas terras: os animais exóticos entre povos indígenas no Brasil. 

Projeto de Bolsa PQ-CNPq (2019-2022) – coordenador.  

 

Jorge Villela 

- Produtividade em Pesquisa (PQ-CNPq) Vingança de Sangue no Sertão. 

 

 

 

 

 


