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É importante destacar que a Diretoria da ALA pediu que os relatórios fossem enviados 
sem setembro de 2022, quando muitas atividades ainda estão para acontecer. Assim, 
muito que está previsto não está aqui.  
 
A atividade mais recente do Grupo de Trabalho Antropologia do Estado e das 
Instituições consistiu na organização de um painel temático coordenado por Antonio 
Carlos de Souza Lima e Alejandro Agudo Sanchíz na VI EMBRA (Encuentro 
Mexicano-Brasileño de Antropología), celebrado em Florianópolis, Brasil, 5-8 de 
setembro 2022: “A Antropologia e a Universidade em tempos de neoliberalismo e 
ascensão autoritária: reflexões a partir de experiências etnográficas no México e no 
Brasil”. Ou painel contou com a participação do Ana Paula Mendes de Miranda (UFF, 
Brasil) e José Luis Escalona Victoria (CIESAS, México). O objetivo do painel foi 
discutir a forma como a produção de conhecimento das ciências sociais, notadamente da 
Antropologia, vem sendo percebida no cenário atual de (re)ascensão de autoritarismos 
de diferentes espectros e matizes e num cenário histórico de regimes de governança 
inspirados nas ideologias neoliberais. Pensar sobre como, após ao menos duas décadas 
de luta pela democratização do acesso à universidade, de formas de manutenção de 
segmentos sociais incorporados inclusive por meio de ações afirmativas, nos vemos 
diante de um cenário de ataques e críticas à ação universitária que justificam cortes de 
recursos, processos de judicialização e constrangimentos variados.   
    

Além disso, o Grupo de Trabalho teve uma importante participação no âmbito do 
Congresso 2021 da IUAES (Heritages, global interconnections in a possible world, 
November, 9-13, Virtual Mode.  https://www.iuaes2021yucatan.org/home/). Dois 
membros do GT foram, respectivamente, o coordenador (Sérgio R.R Castilho, 
UFF/Brasil) e a co-coordenadora (Laura Navallo, Universidad Nacional de 
Salta/Argentina) de um dos Painéis Temáticos, o de número 53: “Governmental policies 
and power practices: connections, margins and devices”.    
 Os onze participantes se dividiram em três mesas, que foram realizadas todas no 
dia 9 de novembro:  
 
I – Social participation, development and political identity 
 
1 - Carla Teixeira   
Social participation: the deconstruction of a government policy as a way of remaking 
the state?  
2 - Sérgio Castilho   
O CFCE e a construção do ‘planejamento negociado por cima’ nas décadas de 30 e 40 
no Brasil  
3 – Cristiane Bernardes 
Parlamentares no Twitter: construção de identidade política pelas presidentas de 
comissões permanentes da Câmara dos Deputados  
4 - André Mattos/Ana Paula Hemmi 
Development, sanitarism and state practices in the Jequitinhonha Valley, Minas Gerais, 
Brazil  
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II – Gender, health and violence: new paradigms of governance? 
 
5 - Lucas Odilon 
Protection ambiguities: “LGBTI asylum” in Brazil halfway between “sexual 
democracies” and “neoconservatism” 
6 -  Verónica Camors 
Las políticas públicas de género en el contexto de las nuevas derechas en Uruguay. 
Nuevas formas de (des) hacer políticas 
7- Gabriela Sánchez/ 
Salud psicosocial y seguridad humana en contextos de violencia crónica 
8 - Diego Valdivieso 
Please, sign here: flow, validation and authorship of documents in the practices of state 
officials 
 
III – Population management, water and participatory policies 
 
9 – Mariana Rabelo 
Management as imagination and imagination management: educational assessment of 
students in the implementation of New High School (Brazil, Federal District) 
10 - Ana Paula Lessa Belone/ Guilherme Moreira 
Materialities of the intangible: (in)conveniences for the management of populations in 
cultural heritage policies in Minas Gerais, Brazil  
11 - Cindy McCulligh 
Surface Water Quality and Public Policy in Mexico: From Capture to Institutionalized 
Corruption 
 
As comunicações e os trabalhos apresentados destacaram-se pela qualidade, bem como 
pela diversidade temática e empírica. Diante disto o coordenador e a co-coordenadora 
do Painel Temático colocaram-se a tarefa de organizar uma coletânea de artigos (em 
forma de e-book ou qualquer outro formato digital relevante) programada para sair até 
novembro de 2022.  
 

Também como atividade integrativa, Alejandro Agudo Sanchíz, Antonio Carlos de 
Souza Lima e Laura Navallo, estão trabalhando na elaboração do livro Políticas de 
governo e práticas de poder: conexões, margens e dispositivos, Brasil/México, 2022. Se 
trata de un livro resultante do Grupo de Trabajo de la Asociación Latinoamericana de 
Antropología (ALA) “Antropologia do Estado e das Instituições”, baseado nos trabajos 
apresentados no simposio do Grupo no último congresso da ALA em novembro de 
2020. 
  

 
A seguir enviamos um sumário dos trabalhos de alguns pesquisadores: 
 
Adriana de Resende Barreto Vianna (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ) 
 
Publicações: 
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Vianna, Adriana. “Escrever para enlutar”. Revista Cult. Ano 24, n. 274. Dossiê Mães 
contra o Estado: maternidade, luta, luto. Outubro 2021. ISSN: 1414707-6 
https://revistacult.uol.com.br/home/escrever-para-enlutar/ 
 
Vianna, Adriana e Farias, Juliana. A violência policial não tem rosto de mulher. Nexo 
Políticas Públicas, 31 ago. 2021.  
https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2021/A-viol%C3%AAncia-policial-n%C3%A3o-
tem-rosto-de-mulher 
 
Eventos: 
Coordenação, com Roberto Efrem Filho (UFPB) do Colóquio  CL01 - Colóquio ABA: 
Formas do conflito armado no Brasil: dinâmicas, atores e práticas, no 45º Encontro 
Anual da Anpocs, realizado entre os dias 19 e 27 de outubro de 2021. 
 
Coordenação da Mesa-Redonda Terror e intimidade: perspectivas etnográficas e 
desafios conceituais do 45º Encontro Anual da ANPOCS, realizado de 19 a 27 de 
outubro de 2021. 
 
Palestrante na Mesa-Redonda Terror e intimidade: perspectivas etnográficas e desafios 
conceituais no 45º Encontro Anual da ANPOCS, realizado entre os dias 19 e 27 de 
outubro de 2021. 
 
Palestrante no Seminário Internacional Questões de Moral, Moral em Questão. Título da 
apresentação: “Detalhes infernais: Gramáticas e memórias da indignação na relação 
com agências de Estado”. NECVU/IFCS, Rio de Janeiro, 2021. 
 
Participação em Instituições Científicas: 
Coordenação, com Gabriel Feltran (UFSCAR), do Comitê Cidadania, Violência e 
Gestão Estatal da ABA – Associação Brasileira de Antropologia 
 
André Luís Lopes Borges de Mattos (2021-2022) 
 
Participação em eventos: 
Development, Sanitarism and State Practices in The Jequitinhonha Valley, Minas 
Gerais, Brazil  
Evento: IUAES - Yucatan Congress - México. (Novembro de 2021) 
Painel: Governmental Policies and Power Practices: Connections, Margins and Devices 
Co-autoria: Ana Paula Azevedo Hemmi 
 
Capítulos de livro (no prelo, para publicação em 2022): 
Estado e representação: práticas estatais e desenvolvimento no Vale do Jequitinhonha 
(no prelo). in Souza Lima, Antonio Carlos de; Dias, Caio Gonçalves (Orgs).  
Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: estudos de antropologia do Estado.  
 
Darcy Ribeiro 100 anos depois: uma justa homenagem (no prelo) (será publicado em 
coletânea sobre Darcy Ribeiro).  
 
Pesquisas: 
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Projeto de Pesquisa: Estado, desenvolvimento e pobreza no Vale do Jequitinhonha  
Situação: encerrado em dezembro de 2021 
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 
Função: Coordenador 
 
Projeto de Pesquisa:  
Universidade e juventude  
Situação: em andamento 
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 
Função: Coordenador 
 
Projeto de Pesquisa: Participação na construção de políticas de saúde no âmbito da 
saúde coletiva  
Situação: iniciado em dezembro de 2021. Será desenvolvido em 2022 
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 
Função: Pesquisador 
 
 
Alejandro Agudo Sanchíz (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México) 
 
Proyecto de investigación: 
 “Geopolíticas de la exclusión, frontera y poder en Tijuana. Estudios comparados de 
política, violencia, circulación humana y migratoria”, proyecto codirigido con Yerko 
Castro Neira gracias al apoyo de la División de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Iberoamericana, enero 2019–diciembre de 2021. 
 
Publicaciones: 
“Hacer legible a Ciudad Neza: reestatalización del gobierno mediante la reforma 
policial democrática”, en Alteridades, 2022, vol. 32, núm. 63 (enero-junio), pp. 65-77. 
Disponible en: https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2022v32n63/Agudo. 
  
“La provisión de bienes y servicios como acción política. Configuración de modos 
humanitarios y burocráticos de gobernanza en la frontera México-Estados Unidos”, en 
Périplos: Revista de Investigación sobre Migraciones, 2021, vol. 5, núm. 1, pp. 53-81. 
Disponible en: 
https://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos/article/view/32198. 

 
“Los esquemas de policía de proximidad en México como tecnología gubernamental”, 
en Salvador Maldonado Aranda (coord.), Soberanías en vilo. Miradas desde la 
seguridad ciudadana en América Latina. México, 2021: El Colegio de Michoacán, pp. 
177-201. 
 
Publicaciones en proceso: 
Elaboración de volumen colectivo Políticas de governo e práticas de poder: conexões, 
margens e dispositivos, editado con Antonio Carlos de Souza Lima y Laura Navallo, 
Brasil/México, 2023. Se trata de un libro resultante del Grupo de Trabajo de la 
Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) “Antropologia do Estado e das 
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Instituições”, basado en los trabajos presentados en un simposio del Grupo en el último 
congreso de ALA en noviembre de 2020. 
 
Elaboración de volumen colectivo Gobierno de las movilidades humanas en las 
fronteras mundiales de la pobreza. Dispositivos migratorios, administración del refugio 
y luchas migrantes, coordinado con Yerko Castro Neira y Catherine Bourgeois, 
México/Francia: Universidad Iberoamericana/Cahier LMI Meso, 2023. 
 
Eventos: 
Coordenação, com Antonio Carlos de Souza Lima (UFRJ) do Painel Temático: “A 
Antropologia e a Universidade em tempos de neoliberalismo e ascensão autoritária: 
reflexões a partir de experiências etnográficas no México e no Brasil”, no VI EMBRA 
(Encuentro Mexicano-Brasileño de Antropología), realizado entre os dias 5 e 8 de 
setembro de 2022. 
 
 
Angela Facundo (UFRN) 
 
Em 2021 me desempeñé como jefe del departamento de antropología de la UFRN. 
Vinculados al Departamento y al programa de postgrado en antropología social de la 
UFRN coordiné tres proyectos de investigación y extensión, todos dentro del área 
temática que define mi vinculación al grupo de trabajo “Antropología del Estado y de 
las instituciones” de la ALA: 
 

1. Migraciones Warao en la región Nordeste: Derechos, políticas públicas y 
comprensión social de los desplazamientos (pesquisa) 

2. Ciudadanía y derechos de los Indígenas refugiados: Fortalecimiento comunitario 
entre los grupos Warao (extensión) 

3. Fronteras del Estado, fronteras de la nación: Migraciones/movilidades, cuerpos 
ciudadanías y derechos (pesquisa) 

 
Eventos: 
Participé del GT Antropología de las gestiones y de las prácticas de gobierno, desarrollado 
en el marco del 12 congreso argentino de antropología. La actividad fue organizada por 
colegas que integran el grupo de trabajo “Antropología del Estado y de las instituciones” 
de la ALA (María Gabriela Lugones y Laura Navallo).  
 
Difusión científica: 
Participé de la elaboración de una serie de podcast sobre la situación de desplazamiento 
de los indígenas Warao y sobre la respuesta del estado brasileño ante ese grupo de 
personas migrantes y refugiadas. Uno de los capítulos fue realizado con la colaboración 
de Andrea Lobo que también integra el GT de la ALA. Pueden ser consultados en: 
 
1.  Podcast em português: Em busca dos documentos  
https://open.spotify.com/episode/4sC0KXStt1qSZoC381kCga    
2. Podcast em espanhol: Buscando los documentos  
https://open.spotify.com/episode/4nTLHL6eeMbkefR4NsjcYV   
3. Podcast em português: Direitos indígenas 
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https://www.pod.link/dibubukitane/episode/42788c35daab9b1884702f18c37efdb6  
4. Podcast em em espanhol: Derechos de los pueblos indígenas 
https://www.pod.link/dibubukitane/episode/cf8023bf9af1f405b253c1eb4fae5d6f   
5. Podcast em português: Os caminhos das mulheres Warao 
https://www.pod.link/dibubukitane/episode/5baa5ef804e80766773a2e7894b095ba 
6. Podcast em espanhol: Los caminhos de las mujeres Warao 
https://www.pod.link/dibubukitane/episode/40194a5ad2cc1b11b0fc82e5f141aa69 
 
Publicaciones: 

1. Facundo Navia, Angela. “Territorios de experiencia y lugares de administración en 
una etnografía sobre refugiados colombianos en Brasil”.  Etnografía y Espacio: 
Tránsitos Conceptuales y Desafíos Del Hacer, edited by Natalia Quiceno Toro and 
Jonathan Echeverri Zuluaga, 1st ed., Universidad de Antioquia, 2021, pp. 196–221. 

 
2. Facundo Navia, Angela. The-category of nationality in an-investigation on 

Colombian refugees in Brazil. Blog Refugee Outreach and research network. 
2021. http://www.ror-n.org/-blog/the-category-of-nationality-in-an-
investigation-on-colombian-refugees-in-brazil 

 
 
 
Antonio Carlos de Souza Lima 
 
Durante o ano de 2021, o pesquisador ocupou-se essencialmente dos trabalhos  da 
avaliação quadrienal dos 37  programas de pós-graduação em Antropologia e 
Arqueologia no Brasil, do duplo ponto de vista de Coordenador Geral da área junto à 
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES)  e como 
pesquisador que, juntamente com Ana Paula Mendes de Miranda, vem trabalhando no 
sentido de produzir uma análise da instituição e do processo avaliativo, cujas algumas 
singularidades podem ser acessadas em https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-
areas-de-avaliacao/colegio-de-humanidades/ciencias-humanas/antropologia-
arqueologia. 
 
Organização, juntamente com Laura Graziela Gomes e Antonio Motta  do dossiê “O 
pacto contracivilizador e o entre-lugar das elites brasileiras: as ambíguas relações com o 
passado, o presente e o porvir”, Antropolítica: Revista Contemporânea de 
Antropologia/Universidade Federal Fluminense,  Programa  de  Pós-Graduação  em  
Antropologia, n.53 (3), dezembro de 2021. Texto: Apresentação: por uma 
antropologia das elites no Brasil (com Laura Graziela Gomes e Antonio Motta), p. 12-
52. Disponível em: https://periodicos.uff.br/antropolitica/issue/view/2578/653.  
   
Em conjunto com Alejandro Agudo Sanchíz e Laura Navallo, está trabalhando na 
elaboração do livro Políticas de governo e práticas de poder: conexões, margens e 
dispositivos, Brasil/México, 2022. Se trata de un livro resultante do Grupo de Trabajo 
de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) “Antropologia do Estado e 
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das Instituições”, baseado nos trabajos apresentados no simposio do Grupo no último 
congresso da ALA em novembro de 2020.  
 
 
Publicações em 2022: 
 
1. ZUCARELLI, Marcos Cristiano (Org.) ; SOUZA LIMA, Antonio Carlos de 
(Org.) ; ALARCON, D. F. (Org.) ; Oliveira, B. P. (Org.) ; RAUBER, Marcelo Artur 
(Org.) . Infraestrutura para produção de commodities e povos etnicamente 
diferenciados: efeitos e danos da implantação de grandes projetos de desenvolvimento 
em territórios sociais. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula Editrial, 2022. v. 1. 526p . 
Marcos Cristiano Zucarelli (Faperj/PDR10). Acessível em: https://morula.com.br/wp-
content/uploads/2022/08/CDTI_01_Infraestrutura_WEB_29AGO.pdf  
2. ALARCON, D. F. (Org.) ; Zucarelli, Marcos Cristiano (Org.) ; SOUZA LIMA, 
Antonio Carlos de (Org.) ; Oliveira, B. P. (Org.) ; RAUBER, Marcelo Artur (Org.) . 
Setor elétrico e terras indígenas. Danos socioambientais da infraestrutura de produção. 
1. ed. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2022. v. 1. 413p . 
Marcos Cristiano Zucarelli (Faperj/PDR10). Acessível em: https://morula.com.br/wp-
content/uploads/2022/08/CDTI_02_SetorEletrico_WEB_29AGO.pdf  
3. RAUBER, Marcelo Artur (Org.) ; ALARCON, D. F. (Org.) ; Zucarelli, Marcos 
Cristiano (Org.) ; SOUZA LIMA, Antonio Carlos de (Org.) ; Oliveira, B. P. (Org.) . 
Agronegócio e desconstrução de direitos territoriais de povos etnicamente 
diferenciados. Ação política e efeitos sociais das formas contemporâneas de exploração 
agrária. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2022. v. 1. 430p . 
Marcos Cristiano Zucarelli (Faperj/PDR10). Acessível em: https://morula.com.br/wp-
content/uploads/2022/09/CDTI_03_Agronegocio_WEB_09SET.pdf 
4. SOUZA LIMA, Antonio Carlos de; Zucarelli, Marcos Cristiano ; ALARCON, 
D. F. ; RAUBER, Marcelo Artur ; Oliveira, B. P. . Desenvolvimentismo(s) e territórios 
indígenas: tecnologias de poder e estratégias de luta. In: Marcos Cristiano Zucarelli; 
Antonio Carlo de Souza Lima; Daniela Fernandes Alarcon; Bruno Pacheco de Oliveira; 
Marcelo Artur Rauber. (Org.). Infraestrutura para produção de commodities e povos 
etnicamente diferenciados: efeitos e danos da implantação de grandes projetos de 
desenvolvimento em territórios sociais. 1ed.Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2022, v. 1, 
p. 7-39. 
Marcos Cristiano Zucarelli (Faperj/PDR10) 
5. SOUZA LIMA, Antonio Carlos de; Oliveira, B. P.. Do reconhecimento de 
direitos à luta em torno de sua destituição: estado, povos indígenas, mercado e violência 
.  Brasil, séculos XX e XXI (versão revista em português). In: Marcos Cristiano 
Zucarelli; Antonio Carlo de Souza Lima; Daniela Fernandes Alarcon; Bruno Pacheco de 
Oliveira; Marcelo Artur Rauber. (Org.). Infraestrutura para produção de commodities e 
povos etnicamente diferenciados: efeitos e danos da implantação de grandes projetos de 
desenvolvimento em territórios sociais. 1ed.Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2022, v. 1, 
p. 40-104. 
Marcos Cristiano Zucarelli (Faperj/PDR10) 
6. SOUZA LIMA, Antonio Carlos de; ALARCON, D. F. ; Oliveira, B. P. ; 
Zucarelli, Marcos Cristiano ; RAUBER, Marcelo Artur . Danos socioambientais e 
práticas do setor de produção de energia elétrica. In: Daniela Fernandes Alarcon; 
Marcos Cristiano Zucarelli; Antonio Carlos de Souza Lima; Bruno Pacheco de Oliveira; 
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Marcelo Artur Rauber. (Org.). Setor elétrico e terras indígenas. Danos socioambientais 
da infraestrutura de produção. 1ed.Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2022, v. 1, p. 7-26. 
Marcos Cristiano Zucarelli (Faperj/PDR10) 
7. RAUBER, Marcelo Artur ; SOUZA LIMA, Antonio Carlos de ; ALARCON, D. 
F. ; Zucarelli, Marcos Cristiano ; Oliveira, B. P. . Agronegócio: ação política e efeitos 
sociais das formas contemporâneas de exploração. Agronegócio e desconstrução de 
direitos territoriais de povos etnicamente diferenciados. Ação política e efeitos sociais 
das formas contemporâneas de exploração agrária. 1ed.Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 
2022, v. 1, p. 6-32. 
Marcos Cristiano Zucarelli (Faperj/PDR10) 
8. SOUZA LIMA, Antonio Carlos de. Da ciência e da política: o Museu Nacional 
no contexto de criação do Serviço de Proteção aos Índios, 1908-1910 (versão revista). 
In: Luiz Fernando Dias Duarte. (Org.). Museu Nacional: 200 anos. 1ed.Rio de Janeiro: 
Editora da UFRJ, 2022, v. 1, p. 277-3131. 
9. DIAS, C. C. ; SOUZA LIMA, Antonio Carlos de . As coleções sertanejas e o 
patrimônio histórico brasileiro: 315 breve abordagem sobre o Museu Nacional nos 
processos de formação de Estado e de construção de nações (versão revista). In: Luiz 
Fernando Dias Duarte. (Org.). Museu Nacional: 200 anos. 1ed.Rio de Janeiro: Editora 
da UFRJ, 2022, v. 1, p. 315-346. 
  
Apresentações de trabalho e similares (01/2022-09/2022): 
 
33ª Reunião Brasileira de Antropologia. Debatedor no simpósio SE15. Desafios do 
fazer antropológico: pesquisa e ensino em Brasil e Portugal. 2022. (Congresso). 
33ª Reunião Brasileira de Antropologia. Participante na MR30: Indigenismos no tempo 
recente, no tempo presente: experiências e expectativas. 2022. (Congresso). 
33ª Reunião Brasileira de Antropologia. Coordenação do Simpósio SE29. Nas 
artimanhas do poder: novas elites e produção de desigualdades no Brasil. 2022. 
(Congresso). 
33ª Reunião Brasileira de Antropologia.SE30. Os ataques à Antropologia, os laudos 
antropológicos como instrumento para a garantia de direitos e o universo dos 
contralaudos: um debate. 2022. (Outra). 
74a Reunião da SBPC. AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO (SBPC Educação). 
2022. (Congresso). 
Aula Inaugural - Programa de pós Graduação em História da Arte.Arte e Política - da 
objetificação ao agenciamento da produção simbólica indígena no mundo 
contemporâneo. 2022. (Outra). 
Colloque international - Histoires contemporaines des anthropologies latino-
américaines.The anthropology produced in Brazil: social conditions of production and 
processes of institutionalization. 2022. (Simpósio). 
VI Encontro Mexicano e Brasileiro de Antropologia.Indigenismo e antropologia: 
antropologias na ação entre México e Brasil, e além. 2022. (Encontro). 
VI Encontro Mexicano e Brasileiro de Antropologia.Painel I - A Antropologia e a 
Universidade em tempos de neoliberalismo e ascensão autoritária: reflexões a partir de 
experiências etnográficas no México e no Brasil (Onde está o neoliberalismo na 
universidade pública no Brasil?). 2022. (Encontro). 
VII Reunião Equatorial de Antropologia.Conferência: Antropologia do Estado e das 
elites: instrumentos para a (re)construção democrática. 2022. (Outra). 
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Bóris Maia  
 
Eventos: 
Coordenação do painel “Anthropology of Educational Settings” no âmbito do IUAES 
Congress 2021. 
Coordenação do painel “"Escola e suas cenas turbulentas: etnografias de conflitos em 
meio escolar", no âmbito do VIII Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, 
a ser realizado em Évora (Portugal), entre 6 e 9 de setembro de 2022. 
 
Publicações: 
MAIA, B.. O adestramento para o estado: tradição de conhecimento e técnicas de 
aprendizado entre candidatos ao serviço público no Brasil. Anuário Antropológico, v. 
46, p. 253-271, 2021. 
 
MAIA, B.. Do protesto à intervenção: socialização política, cidadania e insurgência em 
mobilizações estudantis de escolas públicas. CAMPOS (UFPR), v. 21, p. 28-49, 2021. 
 
MAIA, B. A institucionalização do concurso público no Brasil: uma análise sócio-
histórica. Revista do Serviço Público (Brasília), v. 72, p. 663-684, 2021. 
 
MAIA, B.; VERISSIMO, M. (Org.) ; FILPO, K. P. L. (Org.) ; MONTEIRO, P. (Org.) . 
Administração de Conflitos no Espaço Escolar: estudos interdisciplinares II. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Autografia, 2021. 316p. 
 
MAIA, B. Virando estado: subjetividade, conhecimento e poder em concursos públicos 
no Brasil. Niterói/Rio de Janeiro: EdUFF/Autografia, no prelo. 
 
MAIA, B.; CASTIAJO, D. . Formação de tecnólogos em Segurança Pública: um olhar 
sobre o processe de inserção acadêmica de policiais militares. In: José Rodrigues de 
Farias Filho; Cinthia Paes Virginio; Osvaldo L. G. Quelhas; Julio Vieira Neto. (Org.). 
Engajamento social: contribuições para o ensino de graduação. 1ed.Niterói: Eduff, 
2021, v. , p. 205-216. 
 
MAIA, B.; VERISSIMO, M.; FILPO, K. P. L. ; MONTEIRO, P. . Introdução: entre a 
invisibilização e a explicitação dos conflitos escolares. In: Bóris Maia; Marcos 
Veríssimo; Klever Filpo; Paloma Monteiro. (Org.). Administração de Conflitos no 
Espaço Escolar: estudos interdisciplinares II. 1ed.Rio de Janeiro: Autografia, 2021, v. , 
p. 15-30. 
 
MAIA, B.; MARYS, P. . "Essa escola não faz nada sem Jesus": uma análise etnográfica 
sobre identidades religiosas em escolas fluminenses. In: Bóris Maia; Marcos Veríssimo; 
Klever Filpo; Paloma Monteiro. (Org.). Administração de Conflitos no Espaço Escolar: 
estudos interdisciplinares II. 1ed.Rio de Janeiro: Autografia, 2021, v. , p. 167-184. 
 
Carla Costa Teixeira (PPGAS/UnB, ABA) 
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Durante o ano de 2021 dei continuidade às investigações sobre participação social, 
agora com foco nas mudanças ocorridas após a posse do presidente Jair Bolsonaro em 
2019 como parte de um processo de destruição das instituições democráticas que teve 
como marco agravador o processo de impeachment da presidente Dilma Roussef em 
2016. Acumulei a atuação como professora do Departamento de Antropologia da UnB e 
pesquisadora com bolsa de produtividade do CNPq com a função de secretária geral da 
Associação Brasileira de Antropologia (2021-2022). 
 
Prêmio: 
Teixeira, C.C; Castilho, S. Ipea: Etnografia de uma instituição. Entre pessoas e 
documentos. Brasília: ABA-AFIPEA. 2020. Menção Honrosa no Prêmio ANPOCS de 
melhor obra científica em Ciências Sociais na edição de 2021 do Concurso Brasileiro 
ANPOCS de Obras Científicas, Teses e Dissertações em Ciências Sociais.  
Link para acesso: 
 http://aba.abant.org.br/publicacoes/publicacao-159 
 
Eventos: 
Apresentação oral do trabalho “Social participation: the deconstruction of a government 
policy as a way of remaking the state?” no painel temático número 53: “Governmental 
policies and power practices: connections, margins and devices”, Congresso IUAES 
2021. 
 
Programação LEIPP: 
Trata-se da programação dos Seminários do Laboratório de Etnografia das Instituições e 
das Práticas de Poder que, sob minha coordenação, integra vários pesquisadores do GT 
Antropologia do Estado e das Instituições 
Os interessados em receber o link para acesso às conferências devem entrar em contato 
com Tiago de Aragão (secretário executivo) no e-mail tiagodearagao@gmail.com 

 
 
Publicações: 
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Teixeira, C.C. "Da Desconstrução da dualidade nação-império à reafirmação da 
antropologia em Portugal: história e desafios contemporâneos da Associação Portuguesa 
de Antropologia ( APA )", dezembro de 2021,  Berose - Enciclopédia Internacional de 
Histórias Antropológicas. 
Para acesso segue o link abaixo 
https://www.berose.fr/article2484.html 
 
Teixeira, C.C.; Dias da Silva, C.; Garnelo, L. (org). Saúde Indígena em Tempos de 
Pandemia: Movimentos Indígenas e Ações Governamentais no Brasil (no prelo) 
 
Teixeira, C.C.; Dias da Silva, C. “Mensagens aos parentes da APIB: as lutas indígenas 
em meio à pandemia da COVID-19”. In: Teixeira, C.C.; Dias da Silva, C.; Garnelo, L. 
(org). Saúde Indígena em Tempos de Pandemia: Movimentos Indígenas e Ações 
Governamentais no Brasil (no prelo) 
 
Teixeira, C.C.; Simas, D.H.; Costa, N.M.A. “Controle social na saúde indígena: limites 
e possibilidades da democracia direta”. In: Teixeira, C.C.; Dias da Silva, C.; Garnelo, L. 
(org). Saúde Indígena em Tempos de Pandemia: Movimentos Indígenas e Ações 
Governamentais no Brasil (no prelo) 
 
Teixeira, C.C.; Dias da Silva, C. “Saúde indígena no Brasil: reflexões sobre formas de 
violência”. In:  Teixeira, C.C.; Dias da Silva, C.; Garnelo, L. (org). Saúde Indígena em 
Tempos de Pandemia: Movimentos Indígenas e Ações Governamentais no Brasil (no 
prelo) 
 
Dossiês com chamada aberta: 
Editoras: Teixeira, C.C. (UnB/LEIPP); Crewe, E. (SOAS/GRNPP); Bernardes, C.B. 
(CEFOR/INCT-DD/GRNPP) 
Dossier Etnografia de Instituições de Governança 
Data final para submissão de artigos: 10 de outubro de 2022 
Periódico: Vibrant 
Obs: os artigos podem ser submetidos em inglês, espanhol e francês e também em 
português (estes, caso aprovados, deverão ser traduzidos) 
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Laura Navallo (Universidad Nacional de Salta, AR) 
 
Eventos: 
Coordinación junto a Sérgio Castilho (UFF) del Open Panel “Governmental policies 
and power practices: connections, margins and devices”, Congreso virtual IUAES, 
Yucatán, noviembre 2021.    
 
Proyectos: 
Dirección del proyecto de investigación “Políticas gubernamentales y gestión de la 
cultura en Salta”, período: 2022-2023. Consejo de Investigación de la Universidad 
Nacional de Salta. En curso. 
 
Dirección del proyecto de investigación “Prácticas de gobierno, gestión de la cultura y 
las poblaciones en los procesos sociales de Salta, siglo XXI”, período de realización: 
2019-2021. Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta.  
 
Integrante investigadora del proyecto PISAC: “La implementación de políticas públicas 
para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia COVID-19: Una mirada desde 
las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas”. Período de realización: 
01/21-12/21. Res. 119-2020. Financiado por: Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (Anpcyt); Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación 
Productiva. 
 
Integrante investigadora del proyecto de vinculación, desarrollo y aplicación 
tecnológica: “Contribuciones a las políticas estatales de contención de la población 
vulnerable del Depto. Cafayate (Salta)”. Financiado por el Vinculación Tecnológica-
Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. 
 
Capítulo de libro publicado: 



                                                  

14 

 “Hacer los lugares mágicos”, en Antonio Carlos de Souza Lima y Caio Gonçalves Dias 
Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: estudos de antropologia do Estado, Rio 
de Janeiro: 7letras, 2021. 
 
Publicaciones en proceso: 
Elaboración de volumen colectivo Políticas de governo e práticas de poder: conexões, 
margens e dispositivos, editado con Antonio Carlos de Souza Lima y Laura Navallo, 
Brasil/México, 2022. Se trata de un libro resultante del Grupo de Trabajo de la 
Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) “Antropologia do Estado e das 
Instituições”, basado en los trabajos presentados en un simposio del Grupo en el último 
congreso de ALA en noviembre de 2020. 
 
Capítulo de libro a) “Políticas para sostener la vida: aproximaciones a las iniciativas de 
contención alimentaria durante la crisis de la pandemia (Salta, 2020)”. Autores: Andrea 
Villagrán; Laura Navallo; Paula Milana. En proceso. 
 
Capítulo de libro b) “Las respuestas subnacionales en materia alimentaria y de apoyo a 
la economía social y solidaria y popular. Una propuesta analítica en clave de RIGs”. 
Autores: Daniela Soldano, María Eugenia Marichal, María Mercedes Molina, Emanuel 
Jurado, Andrea Villagrán, Laura Navallo, Rita Maldonado, Walter Brites, Ana María 
Bonet, Andrés Dapuez, Maximiliamo Camarda, Ezequiel Orso, Germán Rossler, 
Gabriel Weidmann, Facundo Cruz. En proceso. 
Libro en base al proyecto: “La implementación de políticas públicas para dar respuesta 
a la crisis desatada por la pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones 
intergubernamentales y las redes de políticas”. Período de realización: 01/21-12/21. 
Res. 119-2020. Financiado por: Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (Anpcyt); Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva. 
Coordinación general: mercedes Di Virgilio. 
 
Otras publicaciones: 
 
“Caracterización social y laboral. Área Metropolitana del Valle de Lerma, Salta”. 
Autores: Andrea Villagrán; Laura Navallo, Paula Milana; Luciana Dimarco; Aril Srvia; 
Victoria Sabio Collado; Marta Suárez; Andrea Chávez; Romina Sanjuan; Nicolás 
Flores, 2022. 
En: https://tripcovidiigg.sociales.uba.ar/publicaciones/ 
 
“Consideraciones a partir del desarrollo de un proyecto de aplicación tecnológica 
localizado en Cafayate. Los desafíos del trabajo desde las Ciencias Sociales en contexto 
de Covid 19”. Autores: Andre Villagrán; Laura Navallo; Luciana Dimarco. Em: 
Documentos de trabajo. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Conicet-UNSa., 
2022 
 
Paula M. Lacerda (PPCIS/UERJ)  
 
Em 2021, no que se refere ao tema da Antropologia do Estado e das instituições, 
conduzi investigação intitulada “Reparação Econômica, Justiça Social e Direitos 
Humanos: dinâmicas sócio-políticas em torno de indenizações, violências e 



                                                  

15 

sofrimentos”, cujos resultados vem sendo divulgados por meio de artigos e participação 
em eventos. Além disso, integro a equipe do projeto “Rede de pesquisas em 
antropologia, políticas públicas e direitos humanos”, com o apoio da FAPERJ, da qual 
fazem parte outras instituições - UFF, UFRJ e UERJ. No momento, tenho conduzido a 
investigação “Efeitos das políticas de isolamento e distanciamento social relacionadas 
ao COVID-19 na vida de famílias vulneráveis no Brasil”, relacionada à pesquisa mais 
ampla “Implementation of COVID-19 related policies: implications for household 
inequalities across five countries”, coordenada por Clara Han e Veena Das, da 
Universidade de Johns Hopkins. Em 2021, as atividades do NUAMA - Núcleo de 
Estudos sobre Amazônia Contemporânea, sob minha coordenação, foram iniciadas e as 
do CAMPO: um podcast de Antropologia, também por mim coordenado, foram 
desenvolvidas, com a produção de um novo quadro, listado abaixo. 
 
Participação em eventos: 
LACERDA, PAULA; ROCHA, Lia de Mattos; CARVALHO, Monique. Estado e 
Direitos Humanos no Brasil: o caso de Nova Brasília. Mesa “O papel do Estado e as 
violações de Direitos Humanos”, realizado no CAP da UERJ. 2021.  
 
LACERDA, PAULA. Mesa Mulheres, etnicidade e violência. XV Jornada dos 
Discentes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFF. 2021.  
 
Publicações: 
LACERDA, PAULA. Reassentar e indenizar: formas de governo no contexto da 
implantação da usina hidroelétrica de Belo Monte, em Altamira, Brasil. 
ETNOGRÁFICA, v. 25, p. 1, 2021. https://journals.openedition.org/etnografica/10328  
 
LACERDA, PAULA; PARREIRAS, CAROLINA. Conflicting Care in Brazil. 
May/June 2021 Print Issue: Care. Anthropology news (Arlington, Va.), v. 62, p. 1, 
2021. Disponível via: https://www.anthropology-news.org/articles/conflicting-care-in-
brazil/  
 
Difusão científica:  
Podcast Campo: um podcast de Antropologia. Série Sentidos do Campo. Disponível via: 
https://open.spotify.com/episode/5Oc6MdxXhWAH2bb36PQvSw?si=ALewq4WfQjKZ
WDntJpn70A  
 
Orientações: 
Dissertações concluídas 
Hyldalice de Andrade. Micropolítica da desconstrução: diferença, violência e 
reinscrição subjetiva na trajetória de feministas universitárias. 2021. Dissertação 
(Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais) - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Paula Mendes Lacerda. 
 
Viviane Heringer Tavares. Mulheres indígenas amazônidas e política: análises a partir 
de 2018. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Orientador: Paula Mendes Lacerda. 
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Sérgio Castilho - UFF 
Pesquisas em andamento:  
Antropologia do planejamento no Brasil 
            A pesquisa se desdobrará em duas direções: 1) uma investigação acerca do 
‘planejamento do desenvolvimento’ no Brasil, especialmente entre 1930 e 1984; 2) uma 
investigação acerca das dimensões macro e micro-sociais do ‘planejamento’. 
 
 
Prêmio: 
Teixeira, C.C; Castilho, S. Ipea: Etnografia de uma instituição. Entre pessoas e 
documentos. Brasília: ABA-AFIPEA. 2020. Menção Honrosa no Prêmio ANPOCS de 
melhor obra científica em Ciências Sociais na edição de 2021 do Concurso Brasileiro 
ANPOCS de Obras Científicas, Teses e Dissertações em Ciências Sociais.  
Link para acesso: 
 http://aba.abant.org.br/publicacoes/publicacao-159 
 
  
Publicações previstas:  
Capítulo de livro “‘Planejamento’ como expressão dos conflitos sociais: das reformas 
de base à razão tecnocrática no Brasil (1961-1967) ”.  A ser publicado no livro que 
agrupará trabalhos apresentados no Simposio Políticas gubernamentales y prácticas 
de poder: conexiones, márgenes y dispositivos, no âmbito do VI Congreso da 
Asociación Latinoamericana de Antropologia, acontecido entre 23 a 28 de novembro de 
2020.  
Participação em Congressos: 
Coordenador, junto com Laura Navallo, da Mesa Temática Governmental policies and 
power practices: connections, margins and devices no âmbito do Congresso 2021 da 
Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES). 
https://www.iuaes2021yucatan.org/mesas-tematicas-aprobadas/ 
 
 
 
 


