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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS‐GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
Projeto PRODOC 2010
Titulo: Antropologias contemporâneas: diálogos transversais
Justificativa
Este projeto tem como objetivo acolher institucionalmente um antropólogo recém
titulado (formado em outra instituição brasileira ou estrangeira de pós‐graduação em
Antropologia), visando formá‐lo para a vida acadêmica de excelência. O projeto visa ampliar
tanto seus conhecimentos teóricos através de sua participação ativa em atividades dos
diferentes núcleos de pesquisa do Laboratório de Antropologia (LAS) do PPGAS‐UFSC, quanto
seu aprendizado de procedimentos acadêmicos, pela participação integral nas atividades de
ensino e extensão na Pós‐Graduação em Antropologia Social, nos recém criados cursos de
graduação em Antropologia e Museologia e, no já consolidado, curso de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Paralelamente à estas atividades, o bolsista
redigirá artigos para apresentação em congressos e submissão à publicação, em sua área de
pesquisa doutoral.
A área de Antropologia na UFSC existe desde os anos 1950, quando foi criado o
Instituto de Antropologia, atualmente Museu Universitário Oswaldo Rodrigues Cabral.
Agrupados no departamento de Ciências Sociais, quando da reforma universitária de 1970 que
extinguiu os Institutos Universitários, os antropólogos da UFSC, voltaram a ter identidade
política própria em 1985 com a separação entre as áreas de Antropologia e Sociologia Política
do Programa de Pós‐graduação em Ciências Sociais e, com a criação em 1995, do
Departamento de Antropologia.
O Programa de Pós‐graduação em Antropologia Social (PPGAS) da UFSC formou em 25
anos de existência, 216 mestres e 47 doutores. Várias de suas teses e dissertações foram
premiadas em concursos nacionais como o de Melhor tese e dissertação e menções honrosas
da ANPOCS em 2002, 2007 e 2009, Grande Prêmio da CAPES de Antropologia em 2009,
Concurso ABA‐Ford de Direitos Humanos em 2000 e 2006. Estes prêmios e o papel de
nucleação que egressos do PPGAS‐UFSC tiveram na formação de Programas de Pós‐graduação
em Antropologia nas regiões Norte, Nordeste e Sul, atestam a excelência de sua formação e o
impacto no campo da antropologia da formação que os discentes recebem no curso.
Reconhecido hoje como um centro de excelência no sul do país, por sua historia,
produção intelectual, inserção em redes internacionais e espaço de interlocução para
diferentes políticas publicas, o PPGAS edita a revista ILHA, a série Antropologia em Primeira
Mão e o Boletim Antropodicas. Alguns de seus docentes são também editores de outras
revistas de referência nas áreas temáticas e interdisciplinares de pesquisa desenvolvidas no
PPGAS‐UFSC. Além desta liderança editorial, os professores do curso têm também uma
importante produção intelectual em periódicos nacionais e internacionais, com um numero
significativo de livros individuais e organização de coletâneas de referencia em diferentes
áreas de conhecimento (etnomusicologia, antropologia da saúde, da religião, estudos de
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gênero, antropologia visual, etnologia indígena, relações interétnicas, violências e conflitos,
antropologia da pesca, etc.). O compartilhamento das experiências em curso e o treinamento
em diferentes projetos editoriais, através da interlocução com alguns de seus professores
envolvidos em atividades editoriais, será também uma das contribuições que receberá o
bolsista PRODOC em sua formação pós‐doutoral no PPGAS‐UFSC.
O reconhecimento da contribuição de ponta, tanto do ponto de vista teórico como na
importante interlocução deste solido conjunto de professores com movimentos sociais e
Estado, levou à formulação coletiva do projeto do Instituto Brasil Plural (IBP), um dos 123
institutos nacionais de pesquisa apoiados com recursos do CNPq, CAPES, FAPESC e FAPEAM
em 2009, cuja liderança acadêmica deve‐se à Profa Dra Esther Jean Langdon, titular do
Departamento de Antropologia. Este projeto, ora em desenvolvimento visa integrar diferentes
equipes de pesquisa, muitas delas lideradas por egressos do curso, nos Estados de Santa
Catarina, Paraná e Amazonas e tem permitido um forte desenvolvimento de pesquisas
antropológicas vinculadas aos diferentes Programas de Pós‐graduação que colaboram com o
IBP.
As atividades de pesquisa do PPGAS são desenvolvidas em torno de 11 linhas
temáticas: Antropologia Visual e da Comunicação; Antropologia Urbana e do Patrimônio; Arte,
Etnomusicologia e Performance; Etnologia e Etnohistoria; História da Antropologia;
Identidade, Etnicidade e Migração; Parentesco, Família, Gênero e Sexualidade; Políticas
Públicas e Sociais, Justiça e Direitos Humanos; Religião, Cosmologia e Ritual; Saúde, Doença e
Corporalidade; Subjetividade, Micropolítica e Movimentos Contemporâneos. Juntas, estas 11
linhas de pesquisa cobrem o conjunto do trabalho realizado pelos 18 professores e 60 alunos
do PPGAS, nos níveis de mestrado e doutorado e também de iniciação científica (com um
numero aproximado de 25 bolsistas por ano letivo), nos projetos desenvolvidos nos 12 núcleos
de pesquisa (A‐Funda, GESTO, LADIS, LEVIS, MUSA, NAUI, NAVI, NEPI, NESSI, NIGS, NUER,
TRANSES), os quais são congregados institucionalmente pelo Laboratório de Antropologia
(LAS). As pesquisas desenvolvidas pelo conjunto dos núcleos, muitas vezes em parceria e
articulados em projetos conjuntos, mostram a amplitude dos estudos desenvolvidos no
Programa de Pós‐graduação em Antropologia Social da UFSC, representando em sua
dinamicidade a diversidade teórico, temática e territorial das antropologias contemporâneas
mundiais.
Entre suas inúmeras contribuições teóricas ao desenvolvimento da antropologia
brasileira contemporânea, destacamos: as pesquisas desenvolvidas nas décadas de 1970/1990
pelo NEPI, coordenado então pelo Prof Silvio Coelho dos Santos, sobre os impactos das
grandes barragens em populações tradicionais; as pesquisas desenvolvidas pela equipe do
NESSI sob a liderança da Profa Esther Jean Langdon sobre Saude Indigena e Xamanismo e no
campo da Etnohistoria orientado pelo Prof Oscar Calavia Saez; os laudos sobre populações
quilombolas feitos pela equipe do NUER sob a liderança de Ilka Boaventura Leite; as pesquisas
sobre Etnomusicologia na América Latina e Caribe realizadas pelos pesquisadores vinculados
ao MUSA, sob a liderança de Rafael José de Menezes Bastos; as pesquisas sobre temáticas
vinculadas a gênero e sexualidade e as assessorias a movimentos sociais de mulheres e de
LGBTTT, escolas e a orgãos estatais elaboradas pelo NIGS sob a liderança da Profa Miriam Pillar
Grossi; o importante registro visual sobre a historia da antropologia brasileira, francesa e
mundial e as pesquisas sobre globalização cultural, esporte e alimentação feitas pelo NAVI,
coordenado pela Profa Carmen Rial; os levantamentos estatísticos e documentais sobre
violência e criminalidade desenvolvidos pelo LEVIS, dirigido pelo Prof Theophilos Rifiotis;
investigações e assessorias sobre antropologia da infância, educação indígena e cotas étnicas
na universidade desenvolvidas pela equipe da Profa Antonella Tassinari, hoje na liderança do
NEPI; os trabalhos sobre estados alterados de consciência e uso de drogas realizado sob a
liderança do Prof Alberto Groisman e os estudos sobre gênero e saúde mental coordenados
pela Profa Sonia Maluf, desenvolvidos por diferentes equipes do TRANSES; pesquisas sobre
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moradia popular, urbanismo e patrimônio elaboradas pela equipe do NAUI sob a liderança da
Profa Alicia Castells; estudos sobre parentesco em populações indígenas e quilombolas
desenvolvidos pelos Profs. Marnio Teixeira Pinto e Miriam Hartung do A‐Funda; seminários e
eventos no campo dos estudos de performance liderados pelas Profa Esther Jean Langdon e
Vania Cardozo. Todas estas pesquisas são desenvolvidas em núcleos vinculados
institucionalmente ao LAS e envolvem, além de docentes e discentes do PPGAS, bolsistas de
Pós‐Doutorado e Iniciação Cientifica e muitos pesquisadores associados. Um ilustração da
riqueza do debate produzido no LAS se expressa nos seminários mensais, abertos a amplo
publico, os Diálogos Transversais em Antropologia, cujos resultados estão publicados em
Cardoso (2008). Cabe lembrar que este projeto, ora em curso, teve sua origem nas atividades
de bolsistas de projeto PRODOC anterior (2002‐2006), sob a liderança da Profa Ilka Boaventura
Leite, então coordenadora do Laboratório de Antropologia.
O Laboratório de Antropologia (LAS), criado em 1990 e contando inicialmente com
apenas três núcleos de pesquisa, ocupa hoje um pequeno prédio no campus da UFSC. Face à
ampliação do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o LAS deverá iniciar uma nova etapa de
sua existência, deslocando‐se do atual espaço que ocupa para novas instalações próximas as
salas dos professores no Departamento de Antropologia. Esta mudança territorial, articulada
com o ingresso de novos professores no PPGAS no decorrer de 2010, será também um
momento de renovação que trará mudança e inovação nas formas de intercâmbio e diálogos
já existentes entre os diferentes núcleos. Uma das atividades do bolsista PRODOC será a de
assessorar a coordenação do LAS neste processo de integração de novos pesquisadores e
planejamento das atividades de pesquisa integradoras dos núcleos que envolvem docentes e
discentes do PPGAS. O bolsista irá, sobretudo, participar ativamente de diferentes equipes de
pesquisa, buscando ampliar sua formação temática e disciplinar no campo das antropologias
contemporâneas.
Este projeto visa também integrar o bolsista nos diferentes convênios e intercâmbios
em curso no PPGAS, buscando habilitar um jovem doutor nas tramitações e instancias
institucionais que estes intercâmbios exigem, tanto na elaboração de projetos e relatórios,
quanto no acolhimento de professores e estudantes estrangeiros e de outros estados da
federação na UFSC. Destacamos entre as inúmeras parcerias internacionais os convênios mais
recentes do PPGAS com o ISCTE (Portugal), Universidades de Cadiz e Complutense de Madrid
(Espanha) Université de Nanterre e EHESS (França), Université de Montreal (Canadá), a
Universidade de Buenos Aires (Argentina e o CIESAS (Mexico). Estes e outros convênios têm
permitido não só a formação pós‐doutoral dos docentes do PPGAS, mas também um crescente
interesse por parte de candidatos a pós‐graduação. A presença em sala de aula e no espaço de
pesquisa dos núcleos vinculados ao LAS de estudantes de diversos estados do Brasil
(Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, etc.) e de outros
países ‐‐ tais como Colômbia, Argentina, Chile, Guatemala, México, Angola, França, Portugal,
Espanha, Canadá, Estados Unidos, tem sido um elemento importante na constituição de um
curso verdadeiramente internacional e cosmopolita. Da mesma forma, pelo estimulo dos
doutorandos à realização de estágios sanduíches através do Programa PDEE/CAPES e em
convênios internacionais liderados por docentes do PPGAS, enviamos nos últimos anos uma
dezena de doutorandos para estágios doutorais nos Estados Unidos, França, Inglaterra,
Portugal, Espanha e Argentina. No que diz respeito aos intercâmbios nacionais, recentemente
foi aprovado projeto PROCAD NF liderado pelo PPGAS da UFRN em intercambio nosso PPGAS e
com o PPGAS da UFAM (já articulado com o PPGAS‐UFSC através do IBP). Este projeto,
permitirá, além das trocas acadêmicas entre professores e estudantes envolvidos em seus
grandes eixos de pesquisa, o estagio sanduíche de mestrandos das diferentes instituições,
iniciando um novo momento na construção de redes de intercâmbio nacionais do curso.
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O quadro docente do PPGAS é fundamentalmente marcado pela atuação de um
conjunto de professores seniores (pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq) em
conjunto com professores mais jovens, alguns deles recentemente integrados à Instituição, o
que tem favorecido o dinamismo das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no PPGAS.
Novos doutores serão integrados ao PPGAS a partir de 2010.2 (através de contratação de
professores aprovados em concurso publico realizado em junho de 2010 no depto de
antropologia), e isto permitirá a expansão do leque das áreas e temáticas de pesquisa
vinculadas aos novos cursos de Antropologia e Museologia.
Os pesquisadores que integram o PPGAS também atuam no campo da extensão,
coordenando e desenvolvendo pesquisas que visam a elaboração de relatórios e perícias
antropológicas, formulação de políticas publicas nas áreas de gênero, sexualidade, saúde
indígena, patrimônio, demarcação de terras de quilombos, populações pesqueiras, segurança
publica e violência e um maior intercâmbio e colaboração com Organizações não
Governamentais, Instituições estatais, abrindo, dessa maneira, novas perspectivas de pesquisa
e reflexão. O contato do pesquisador PRODOC com estas experiências de extensão e assessoria
a movimentos sociais e Estado, também fará parte de sua formação no PPGAS‐UFSC.
É portanto neste quadro institucional, no qual está inserido o PPGAS‐UFSC, que este
projeto PRODOC representa uma possibilidade concreta de atender aos objetivos deste
programa da CAPES que visa: “a) a complementação da formação de recém‐doutores e a
aquisição, por esses profissionais, de prática acadêmica junto a equipes docentes de
programas de pós‐graduação”b) a diversificação interna dos grupos de ensino e pesquisa
mediante a participação dos egressos de cursos de doutorado de outras instituições do país e
do exterior; c) o fortalecimento de grupos de pesquisa nos programas de pós‐graduação, d) a
integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão” (edital PRODOC 2010).

Objetivos
Objetivo Geral
Formar pesquisador recém doutor, em atividades de excelência de pesquisa, ensino e
extensão na pós‐graduação e graduação, através de sua participação ‐ como elemento
integrador – em atividades relativas do Laboratório de Antropologia da UFSC e, sobretudo, nas
praticas de articulação, de interação e de inter‐relação entre pesquisas, pesquisadores e
núcleos.
Objetivos Específicos
a) Em relação à formação de jovem doutor
‐ Permitir a complementação de formação em docência e pesquisa a jovem recém‐doutor em
diferentes áreas temáticas e campos teóricos.
‐ Possibilitar a vivência acadêmica junto a equipe docente e discente do PPGAS‐UFSC.
‐ Permitir a integração de jovem doutor em redes de intercâmbio nacionais e internacionais.
‐ Estimular e dar condições a jovem doutor de produção de artigos para publicação em revistas
de reconhecido impacto na área de antropologia.
‐ Treinar jovem pesquisador em atividades de organização de eventos e coordenação editorial
de coletânea com resultados.
b) Em relação ao PPGAS, ao Laboratório de Antropologia Social e aos cursos de Graduação de
Antropologia, Museologia e Ciências Sociais
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‐ Permitir contato acadêmico em atividades de ensino, extensão e co‐orientação de estudantes
de graduação.
‐ Participação ativa do bolsista em diferentes núcleos do LAS, buscando ampliar sua formação
temática e disciplinar no campo da antropologia contemporânea.
‐ Fomentar, através da interlocução permitida pela presença de um jovem doutor em
atividades conjuntas de mais de um núcleo, a continuidade do projeto de articulação entre as
linhas de pesquisa do PPGAS.
‐ Fortalecer as atividades de pesquisa do Laboratório de Antropologia da UFSC em sua nova
fase institucional.
‐ Estimular e favorecer a integração dos alunos de graduação em atividades de pesquisa
realizadas no LAS, na modalidade de IC, com ou sem Bolsas.
‐ Colaborar na recuperação da historia dos 25 anos do PPGAS através de levantamento de
produção bibliográfica de docentes e egressos.
‐ Diversificar as redes acadêmicas do PPGAS‐UFSC através do acolhimento de jovem formado
em outra instituição do país ou do exterior.
Metodologia
Este projeto, será desenvolvido teóricamente nos marcos da produção etnográfica
contemporânea (Cardoso de Oliveira: 1995) e seguirá os seguintes procedimentos.
1. Levantamento bibliográfico.
Através de pesquisa na Biblioteca Universitária da UFSC (e através de seu acesso ao
Portal de periódicos da CAPES), nos acervos dos núcleos de pesquisa do LAS e em
diferentes portais e paginas da internet , será feito um amplo levantamento de
publicações de professores e egressos do Programa de Pós‐graduação em
Antropologia Social e de sua inserção na produção antropologia mundial
contemporânea.
2. Acompanhamento de atividades acadêmico‐administrativas do PPGAS
O bolsista receberá treinamento de procedimentos acadêmico‐administrativos
indispensáveis para o funcionamento de um programa de pós‐graduação em vista de
sua futura inserção em um programa emergente e/ou elaboração de novo projeto
institucional de curso de pós‐graduação. Para isto serão disponibilizadas ao bolsista
informações sobre sistemas de acompanhamento de alunos (CAPG), elaboração de
relatórios anuais (EXECAPES), produção de projetos institucionais de recursos e
relatórios correspondentes.
3. Organização de eventos acadêmicos.
O bolsista será estimulado inicialmente para participar de equipes de organização de
pequenos eventos acadêmicos e de extensão, como os Diálogos Transversais em
Antropologia, para num segundo momento liderar a organizar de seminários e eventos
envolvendo convidados da UFSC e de outras instituições.
4. Treinamento em edição de periódicos científicos
Será estimulada a integração do bolsista, nas atividades editoriais do PPGAS, através
de treinamento no Portal de Periódicos da UFSC (instrumento institucional de
recebimento de artigos, indicação de pareceristas, encaminhamentos editoriais de
revisão e diagramação) e de formação no campo da distribuição de publicações
cientificas. Estas atividades serão realizadas em parceria com os atuais editores da
Revista Ilha, Serie Antropologia em Primeira Mão e Boletim Antropodicas.
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5. Acompanhamento de atividades de ensino e orientação na graduação e pós‐
graduação
O bolsista receberá assistência por parte dos professores sêniors do PPGAS para
ministrar aulas na graduação e seminários na pós‐graduação e compartilhar atividades
de orientação de alunos de graduação e mestrado, através de reuniões de co‐
orientação e participação em bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de
graduação e pós‐graduação.
6. Questões éticas da pesquisa
Por se tratar de projeto envolvendo a própria instituição onde será desenvolvido,
questões de ordem ética serão de grande importância no desenvolvimento do projeto.
Buscar‐se‐á leituras e interlocuções que permitam problematizar teoricamente as
implicações do estudos de pares, tema estudado pelos teóricos do campo da
antropologia da ciência e também fruto de algumas reflexões do PPGAS‐UFSC
publicadas em Boaventura Leite (1996), Cardoso (2009). Maluf et alii (2008).

Resultados Pretendidos
1.Formação de recursos humanos de excelência, pela participação do bolsista PRODOC em
atividades de ensino, pesquisa e extensão na graduação e pós‐graduação, participação em
bancas de monografias de conclusão de curso de graduação, dissertações de mestrado e teses
de doutorado, co‐orientação de estudantes de graduação em iniciação cientifica e
eventualmente de mestrado; participação em comissão editorial das publicaçoes do PPGAS‐
UFSC.
2. Consolidação das linhas atuais de pesquisa do PPGAS em sintonia com a integração nos
novos cursos de graduação em Antropologia e Museologia.
3. Publicação de artigos em revistas de referência internacional da área de antropologia.
4.Organização de evento cientifico e edição de coletanea com artigos resultados deste
seminario.
Considerações Finais
Por se tratar de projeto de formação de recém doutor em atividades de um programa
de pós‐graduação estreitamente vinculado com cursos de graduação e realizado no quadro
particular do Laboratório de Antropologia, indicamos abaixo uma lista de referencias
bibliográficas básicas produzidas por professores do PPGAS‐UFSC, como indicação dos campos
temáticos e teóricos nos quais o bolsista será treinado.
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