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37º Encontro Anual da ANPOCS 
Ementas dos Simpósios de Pesquisas Pós-Graduadas (SPG's) 

 

SPG01    Tecnologia, inovação e ciberativismo 
Coordenação:  Marcus Abílio Gomes Pereira (UFMG) Francisco Paulo Jamil Almeida Marques 
(UFC) 

Ementa: Esta proposta pretende reunir pesquisas que tratem, empírica e teoricamente, das questões 
relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias e suas diferentes apropriações por atores 
sociais. Buscamos analisar e explorar, de forma crítica, as implicações dos usos destas tecnologias 
para a promoção de novas formas de ação coletiva. Neste sentido, este grupo aceitará trabalhos que 
foquem no uso das TICS por parte de organizações de movimentos sociais, assim como iniciativas 
de cidadãos, através de um processo complexo, onde as tecnologias são ao mesmo tempo, 
formatadas pelo uso dos cidadãos, assim como também formatam a ação coletiva. 

 

 
SPG02    Teoria social no limite. Novas frentes/fronteiras na teoria social contemporânea 
Coordenação:  Carlos Eduardo Sell (UFSC), Emil A. Sobottka (PUCRS) 

Ementa: O objetivo do SPGs é trazer à tona a diversidade de pesquisas e novas abordagens teóricas, 
principalmente de mestrandos e doutorandos, estimulando reflexões sobre as relações entre as 
ciências sociais e as mudanças no mundo atual. O conjunto de crises é evidente a todos e exige um 
esforço que possa reorientar as reflexões teóricas das sociedades sobre si mesmas. As abordagens 
inovadoras, dentro das próprias ciências sociais ou em relação tensa com elas, serão privilegiadas. 
O SPGs será composto por uma sessão com dois eixos: Teoria social e Teoria sociológica. O 
primeiro abrirá um leque de teorizações, com os temas: as epistemologias das ciências sociais; 
ontologias e normatividades que balizam as teorias; os reflexos político-normativos das teorizações; 
as fronteiras entre teorias sociais e outras áreas de conhecimento. O segundo eixo abarcará 
investigações que identificam, descrevem e classificam as mudanças sociais, culturais e pessoais na 
contemporaneidade: modernidade, capitalismo, novas tecnologias, novas formas de socialização, 
políticas de valores, movimentos sociais, etc. Haverá a abertura a novas teorias e novas reflexões 
sobre a ontologia do presente. 
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SPG03    De cidades à cidade nas ciências sociais brasileiras 
Coordenação: Fraya Frehse (USP), Antonio Mauricio Dias Costa (UFPA) 

Ementa: Este simpósio pretende congregar projetos de pesquisa de pós-graduação concentrados em 
perscrutar, com base em investigações empíricas sobre cidades específicas, o estatuto conceitual e 
metodológico da cidade como objeto de conhecimento das ciências sociais no Brasil. Assumindo 
que a cidade como objeto teórico tem sido abordada pela sociologia, pela antropologia e pela 
ciência política de maneiras conceitual e metodologicamente variadas ao longo da história dessas 
disciplinas em diferentes contextos acadêmicos, mas sempre à luz de recortes empíricos em cidades 
definidas, o objetivo de fundo é avaliar a contribuição de estudos empíricos sobre cidades para o 
debate das ciências sociais no Brasil sobre a problemática urbana, ou "a cidade como questão". 
Assim, os participantes serão instantaneamente conduzidos também a (re)avaliar criticamente o 
papel teórico-metodológico e as potencialidades interpretativas da(s) cidade(s) referenciadas 
empiricamente em suas próprias pesquisas. 

 
 
SPG04    Estado em movimento: interações socioestatais, incorporação de demandas e seus 
impactos institucionais no Brasil contemporâneo 
Coordenação: Rebecca Abers (UnB), José Eduardo Leon Szwako (CEM/CEBRAP) 

Ementa: Ao longo das três últimas décadas, se reconfiguraram e se ampliaram as relações entre 
movimentos sociais e Estado brasileiro. Sob macroprocessos como a redemocratização política e a 
neoliberalização econômica, a ação dos atores da sociedade civil não arrefeceu, ao contrário, fez 
expandir suas interação e interlocução institucionais, alcançando os três poderes. Produto e 
produtora da permeabilidade estatal, a intensa circulação dos atores tem configurado militantes 
burocratas e também burocratas militantes. Atenta a tal expansão, a pesquisa sobre movimentos 
avançou ao reconhecer a heterogeneidade de interesses tanto dos atores civis como dos 
representantes estatais. A despeito de tal avanço, o impacto das interações socioestatais não é, 
contudo, bem explorado. O que pesa na capacidade de influência dos atores não-estatais sobre as 
políticas? Que fatores facilitam ou não a incorporação estatal? Qual o peso das interações 
socioestatais na institucionalização de demandas dos movimentos? O SPG "Estado em movimento" 
propõe essas linhas de debate, incentivando estudos, quanti e qualitativos, sobre interações 
Estado/movimentos e seus efeitos em diferentes níveis da administração pública.    
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SPG05    O lugar da prisão na sociedade contemporânea: dilemas e desafios  
Coordenação: Luiz Claudio Lourenço (UFBA), Camila Nunes Dias (UFABC) 

Ementa: O paradigma da prisão no mundo contemporâneo. Cultura prisional e aprisionamento. 
Concepções teóricas sobre a prisão. Dinâmicas prisionais no Brasil. Efeitos sociais e políticos do 
encarceramento. Controle social, justiça restaurativa e retributiva. Políticas públicas para o sistema 
prisional. Paradoxos da prisão: punição, incapacitação e ressocialização. Crime, prisão e sociedade. 
Facções criminosas, gangues prisionais, coletivos de presos. Administração prisional e gestão das 
prisões. Impactos da prisão sobre funcionários da instituição. 

 

SPG06    Organizações civis, violência e políticas públicas: novas cartografias na ação coletiva 
Coordenação:  Leilah Landim (UFRJ), Ana Paula Galdeano Cruz (UNIFESP) 

Ementa: Nas últimas décadas, assistimos à ampliação de atores engajados na ação social, política e 
moral diante dos conflitos que emergem em contextos de "violência urbana". Estão em curso tanto 
deslocamentos de posições e mudanças nas gramáticas políticas de organizações preexistentes, 
quanto a entrada de novos grupos associativos que se posicionam frente a eventos dramáticos, 
transformações urbanas intensas, ou que são impulsionados por políticas públicas, conferências, 
conselhos, cujas práticas se voltam para as várias facetas da "violência urbana". Este SPG tem por 
objetivo discutir a atuação de organizações civis, grupos e mobilizações sociais - desde ONGs, 
igrejas, associações diversas, até grupos culturais como funk ou rap, ou grupos de "vítimas" -, assim 
como suas relações com as políticas públicas e a sociabilidade local, acolhendo trabalhos empíricos 
e teóricos que permitam compreender as gramáticas, agenciamentos, redes e tensões que figuram 
nas cidades e suas margens. 

 

SPG07    Sociologia e antropologia da moral 
Coordenação: Jussara Freire (UFF), Gabriel David Noel (Unsan) 

Ementa: Na continuidade do ST Sociologia e Antropologia da Moral, o SPG propõe promover um 
debate em torno do "problema da moral" em pesquisas realizadas no âmbito de programas de pós-
graduação. Considerando a multiplicação de debates em torno de uma antropologia e sociologia da 
moral e/ou das moralidades, o objetivo deste SPG é refletir sobre as contribuições, repercussões e 
reapropriações de abordagens sociológicas e antropológicas que problematizam "a moral" como 
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objeto de estudo das ciências sociais .Busca-se mapear diferentes recortes analíticos possíveis para a 
compreensão "da moral" desde que "a moral" seja efetivamente o objeto em análise, i. é., de que a 
abordagem se esforce em se distanciar do caráter normativo que lhe poderia ser associado. No caso 
da sociologia, em particular, esta ênfase permite compreender a efetiva passagem entre uma 
sociologia moral para uma sociologia da moral. Serão privilegiados trabalhos que relacionam a 
moral com a postura compreensiva e/ou interpretativa da análise das operações críticas, faculdades 
e competências de atores sociais (justificativas, prestações de conta, elaboração de reivindicações 
e/ou de denúncias, etc.). 

 

SPG08    Sociologias: perspectivas sobre a economia, as finanças e as organizações  
Coordenação:  Elaine da Silveira Leite (UFPel), Marina De Souza Sartore  (UFG) 

Ementa:  O objetivo desse simpósio é promover a troca de conhecimentos entre jovens sociólogos 
que atuam na grande área da sociologia econômica, mas que também se abrem para a sociologia do 
campo financeiro e organizacional. A ideia é estimular um debate teórico e empírico que envolva as 
recentes mudanças e transformações do cenário econômico e organizacional, tais como as relações 
entre as crises financeiras e a administração das empresas, a regulamentação e a gestão da incerteza, 
a adoção de novas tecnologias e práticas de transparência que se combinam para (re)organizar as 
economias globais e nacionais. Essa riqueza de possibilidades analíticas abre caminhos para abordar 
as empresas, os bancos, os acionistas bem como seus produtos, discursos e normas. Por outro lado, 
a proposta visa abarcar estudos sobre temáticas econômicas que passaram a fazer parte do nosso 
cotidiano, por exemplo: economia verde, sustentabilidade, consumo consciente e finanças pessoais 
– estão nos noticiários, em boletins distribuídos por instituições públicas e privados. Enfim, serão 
bem-vindas propostas que reflitam acerca de aspectos teórico-empíricos envolvidos nos estudos 
econômicos e organizacionais. 

 

SPG09    Tolerância e justiça social 
Coordenação:  Júlio César Barroso (UNIFESP), San Romanelli Assumpção (CEDEC) 

Ementa: Tolerância e justiça distributiva são eixos estruturantes do pensamento político moderno e 
contemporâneo, capazes de orientar a formulação de questões normativas relevantes para 
sociedades marcadas por desacordo moral e segmentação socioeconômica, persistentemente às 
voltas com o problema ético-político da conjugação entre igualdade e liberdade. Sendo assim, este 
SPG pretende reunir trabalhos de teoria política moderna e contemporânea que se detenham sobre 
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estas questões e seus pensadores, seja enfatizando o entendimento histórico, seja visando a 
formulações normativas. 

 

SPG10    Antropologia, situações e vidas no limite 
Coordenação:  Taniele Rui - (ESP), Susana Soares Branco Durão (Unicamp) 

Ementa: Interessado em debater situações limites em contextos urbanos, este simpósio se abre para 
duas dimensões de trabalho. A primeira procura compreender o mundo social inter-subjetivo 
presente em tais situações e experiências, mais especificamente, a socialidade cotidiana de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social ou vivendo em ambientes que elas mesmas consideram tão 
violentos quanto atrativos. A segunda se interessa em investigar dinâmicas sociais e públicas mais 
amplas nas quais essas experiências se inscrevem, na medida em que as pessoas transitam por 
espaços e relações em instituições de controle e repressão, saúde e solidariedade ou assistência 
social. Visamos, assim, desafiar as fronteiras de entendimento entre público e privado no que 
designamos por "vidas em limite" questionando, de um lado, os limites de alcance das teorias 
sociais de exclusão e segregação e, do outro, as teorizações que pregam a ausência do Estado. 

 

SPG11 A religião na complexidade contemporânea 
Coordenação: André Ricardo de Souza (UFSCAR), Péricles Morais Andrade Júnior (UFS) 

Ementa: A religião ainda tem significativa capacidade de mobilizar grupos sociais em torno de 
questões contemporâneas, relevantes e controvertidas. Isso ocorre a despeito do processo de 
secularização, basilar na modernidade. As manifestações religiosas transpassam fronteiras 
institucionais e culturais, desafiando a compreensão dos cientistas sociais. Este simpósio propõe 
reunir trabalhos sobre a variação de tamanhos e formas de ação de segmentos religiosos no espaço 
público. Isso envolve: afirmação identitária, ativismo político-partidário, posicionamento quanto à 
moral sexual, empreendedorismo econômico-midiático e intervenção assistencial. Tais questões 
perpassam o embate entre a reivindicação de liberdade religiosa e a busca de regulação democrática 
por parte do Estado. Pertinentes resultados de pesquisa sobre essa importante dimensão da vida 
social serão bem-vindos. 
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SPG12    Instituições participativas: sua efetividade como questão 
Coordenação: Wagner de Melo Romão (UNESP), Ernesto Isunza (CIESAS) 

Ementa: O debate sobre as chamadas instituições participativas (IPs) data, no Brasil, dos anos 1990, 
quando pelo impulso democratizante da Constituição de 1988, as experiências de conselhos e 
conferências, além do orçamento participativo, tomaram corpo e se tornaram parte das estruturas de 
descentralização da formulação e implementação de políticas públicas. Recentemente, tem-se 
percebido um movimento da literatura pela busca em se elaborar princípios teóricos e metodologias 
de mensuração da efetividade dessas instituições. Isso tem se dado por impulsos extra-acadêmicos – 
pela expectativa de que a disseminação das IPs pelos mais diversos setores governamentais dos três 
níveis federativos traga impactos sobre as políticas públicas – ou internos à academia – refletindo 
uma postura mais madura da literatura, que progressivamente se torna menos normativa e passional 
em suas análises. Trata-se, no entanto, de tarefa complexa, a ser enfrentada com os devidos 
cuidados metodológicos e epistemológicos. 

 

SPG13    O olhar das ciências sociais sobre as populações costeiras e ribeirinhas 
Coordenação:  José Colaço Dias  (UFF), Francisca de Souza Miller (UFRN) 

Ementa: Alguns grupos sociais, designados como tradicionais, que vivem do extrativismo, da 
agricultura entre outras atividades – tais como pescadores artesanais e ribeirinhos em geral – foram 
ou são habitantes destas regiões costeiras ou ribeirinhas e historicamente têm sido impactados por 
diversos fenômenos tais como a expansão metropolitana, o turismo, a carcinicultura, os parques 
eólicos e as formas de controle oficial em áreas de interesse ecológico. O objetivo deste Seminário é 
reunir pesquisas que enfoquem processos sociais nos quais as populações costeiras estejam 
envolvidas direta ou indiretamente. Etnografias e reflexões sobre o direito costumeiro, o 
conhecimento naturalístico e o manejo dos ecossistemas, as formas de organização política destas 
populações, suas estruturas econômicas bem como os conflitos suscitados por diferentes agentes 
sociais são alguns dos aspectos que interessam neste Seminário. Refletir sobre pesquisas elaboradas 
em diferentes contextos regionais ou mesmo nacionais tem se mostrado uma ferramenta profícua 
para a compreensão das semelhanças e distinções que caracterizam as populações costeiras. 

 

SPG14    Saúde, políticas públicas e direitos  
Coordenação:  Pedro Nascimento (UFPB), Rozeli Maria Porto (UFRN) 
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Ementa: O Simpósio pretende articular as discussões que tem sido feitas sobre saúde e doença no 
Brasil articulando-a com a reflexão sobre a consolidação do Sistema Único de Saúde e os desafios 
aos/às pesquisadores/as comprometidos/as com a universalização de direitos e o atendimento 
específico a grupos diferenciados. Espera-se reunir pesquisas que reflitam sobre o processo de 
construção da saúde pública, levando em conta a consolidação de um sistema em suas várias facetas 
e os significados subjacentes às próprias noções de saúde em disputa, bem como a forma como são 
definidos e concebidos os grupos a quem se destinam as ações desenvolvidas. Além disso, 
esperamos refletir sobre os processos de pesquisas nesse campo e os desafios que têm sido 
enfrentados, as questões éticas e metodológicas presentes nas relações com diferentes sujeitos das 
pesquisas e a dimensão do poder presente nessas relações. 

 

SPG15    Sexualidade e gênero: espaço, corporalidades e relações de poder 
Coordenação:  Isadora Lins França (UNICAMP), Nádia Elisa Meinerz  (UFAL) 

Ementa: Na última década, assistimos ao crescimento do debate público envolvendo a legitimação 
de sujeitos de direitos sexuais e reprodutivos e de disputas em relação ao reconhecimento da 
diferença, trazendo consigo a produção de discursos e convenções relacionados a gênero e 
sexualidade. As ciências sociais brasileiras têm contribuído para o adensamento do debate em 
contexto permeado por tensões e constituído a partir de diferentes saberes. Tal contribuição tem 
sido marcada pela multiplicação de pesquisas de mestrado e doutorado, apresentando sofisticada 
abordagem conceitual e conjunto diversificado de recortes empíricos. A proposta é reunir trabalhos 
realizados no âmbito dos programas de pós-graduação a partir de temáticas que se têm feito 
presentes no campo dos estudos de gênero e sexualidade. Questões privilegiadas no debate são: 
produção de lugares e territorialidades; sociabilidades, práticas de consumo e mercado; convenções 
corporais; convenções, fronteiras e deslocamentos de gênero; produção de desejos, subjetividades e 
identidades; desigualdades e diferenças; entrecruzamento de gênero e sexualidade com outros 
marcadores sociais de diferença como cor/raça, classe social e geração. 

 

SPG16 Dilemas éticos e dificuldades operacionais: como etnografar práticas e pensamentos 
moralmente condenáveis? 
Coordenação: Jania Aquino (UFC), Jorge Villela (UFSCAR) 

Ementa: O simpósio pretende agregar etnógrafos, cujas pesquisas apresentam dificuldades ao 
desenvolvimento empírico e ao tratamento analítico dos dados, seja por suscitar dilemas éticos e 
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morais ou envolver obstáculos para sua divulgação. Além de propostas que abordam práticas 
consideradas violentas e que constituem alvo de repressão policial ou jurídica, buscamos reunir 
trabalhos em que a condenação moral àqueles cujas vidas inspiram as pesquisas seja fortemente 
sentida pelo etnógrafo. O trabalho de campo e a construção da analise em ciências sociais serão 
debatidos em função:a)dos problemas éticos ou morais concernentes ao estudo;b)das limitações e 
obstáculos de divulgação dos seus resultados(pesquisas que envolvam atividades ilegais ou 
condenáveis pelas moralidades hegemônicas, cuja divulgação traria ameaças ao etnógrafo ou aos 
seus interlocutores);c) da novidade do objeto de estudo (agrupamentos de existência recente ou 
conformação dissonante em relação a temáticas e linguagens conceituais enraizadas nas ciências 
sociais). O objetivo do simpósio, portanto, é exercitar e fazer circular a reflexão sobre a pesquisa 
etnográfica e seus impasses conceituais, metodológicos, morais ou éticos. 

 

SPG17    Pensamento social e análise da cultura 
Coordenação:  Maria Fernanda Lombardi Fernandes  (UNIFESP), Fernando Pinheiro (USP) 

O Simpósio Pensamento social e análise da cultura pretende acolher trabalhos que reflitam sobre a 
produção intelectual em seus diversos aspectos, seja tomando como objeto os condicionantes da 
atividade intelectual, seja analisando seus produtos nos domínios da arte, literatura, pensamento 
social, etc. Visando contemplar a diversidade de perspectivas que configuram a área, o grupo 
abrigará trabalhos de diferentes abordagens teóricas, históricas e metodológicas, tanto acerca do 
Brasil quanto em relação a outras matrizes. O propósito maior do grupo é constituir um espaço de 
interlocução para os pós-graduandos de Ciências Sociais que tenham trabalhos com embocadura nas 
diferentes áreas (Antropologia, Sociologia e Ciência Política), contribuindo para o aperfeiçoamento 
e continuidade de suas pesquisas. 

 

SPG18    Práticas das instituições do sistema de segurança pública e de justiça criminal 
Coordenação: Vivian Gilbert Ferreira Paes (UFF), Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro (UFMG) 

Ementa: Pretende-se reunir estudos sobre crime, conflito, violência e, especialmente, sobre as 
práticas e as políticas de segurança pública e de justiça criminal. As dimensões a serem 
aprofundadas por esses estudos são: entendimento de como regras semelhantes são mobilizadas de 
formas distintas, de acordo com os diferentes interesses das organizações; identificação dos 
conflitos e consensos oriundos das relações inter e intrainstitucionais; explicitação dos diferentes 
valores enunciados pelos operadores em contextos de disputa; e, identificação dos constrangimentos 
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impostos à política pública de segurança e de justiça criminal em quaisquer de suas quatro fases. Os 
estudos devem propor o escrutínio da relação entre cultura jurídica e funcionamento das 
organizações, destacando como regras e recursos que orientam a ação dos operadores possuem 
efeitos cumulativos sobre a forma e o resultado dos processos de administração de controvérsias. 

 

SPG19    Trabalho e ação sindical na sociedade contemporânea 
Coordenação:  Ruy Braga (USP), Marco Aurélio Santana (UFRJ) 

Ementa: A presente proposta de Simpósio de Pesquisa Pós-Graduada intenta discutir questões 
relativas à realidade do Trabalho e da ação dos trabalhadores na sociedade contemporânea. Neste 
sentido, serão analisadas as reconfigurações do mundo do trabalho, ocorridas e-ou em curso, 
decorrentes dos processos de reestruturação do capitalismo e do advento da sociedade global, da 
incorporação e diversificação de medidas liberalizantes e desregulamentadoras da economia e do 
mercado de trabalho, da retomada de políticas de desenvolvimento, entre outros. O SPG busca 
refletir sobre as novas características do Trabalho e da classe trabalhadora em toda a sua 
heterogeneidade, nas condições da formalidade ou informalidade, incluindo aí a emergência de 
novas ocupações e categorias de trabalhadores, o novo desenho do assalariamento, a reconfiguração 
de formas pretéritas e instáveis de inserção no mercado de trabalho, bem como as desigualdades de 
gênero, raça e geração, analisando as implicações sociais e políticas daí emergentes. 

 

SPG20  Economia criativa e mercados das simbolizações 
Coordenação:  Miqueli Michetti (FGV /SP), Elder Maia (UFAL) 

Ementa: O tema da economia criativa tem grassado no interior de diversas instituições, municiando 
novas práticas e também sendo dinamizado pelos principais agentes político-culturais, granjeando 
densidade empírica e figurando na agenda político-cultural contemporânea. Ao mesmo tempo, o 
tema é resultado da expansão e diferenciação da oferta, consumo e produção de bens e serviços 
simbólicos, que tem imprimido uma dinâmica cada vez mais diferenciada ao mercado cultural 
brasileiro. Essas duas frentes compõem o objeto da "economia criativa" e constituem o movimento 
pelo qual tal categoria tem sido traduzida no contexto político-cultural brasileiro, a partir dos usos e 
das interfaces econômico-estéticas com a categoria-valor de "diversidade cultural". Uma e outra 
dizem respeito a sínteses teóricas nativas e não a categorias de análise. Diante do recrudescimento 
da imbricação entre economia e cultura no "capitalismo flexível", da digitalização do simbólico e 
do amálgama entre tecnologia, arte e entretenimento, a cultura é transformada em um “meio” de 
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gerar valor econômico. Este seminário objetiva abrigar trabalhos que explorem tais aspectos, 
vicejando novas reflexões. 

 

SPG21    Ciências Sociais e Direito: discussões contemporâneas 
Coordenação: Cintia Muller (UFBA), Simone Becker  (UFGD) 

Ementa: A principal proposta do SPG "Ciências Sociais e Direito: discussões contemporâneas" é 
reunir pesquisadores que estejam realizando estudos em cursos de Pós-Graduação em diálogo com 
o Direito. O interesse da discussão se distribui ao longo de dois eixos: a)novos sujeitos de direito, 
movimentos sociais e lutas pelo reconhecimento; e, b) a análise de instituições que promovem o 
acesso aos direitos, como ministério público, defensoria pública, juizados, tribunais, (inclusive 
superiores) agências de regulamentação e órgãos da administração pública. Assim, esperamos 
reunir no Simpósio trabalhos que investiguem, de forma inovadora, práticas emancipatórias e novas 
sensibilidades jurídicas emergentes. 

 

SPG22    Comunidades, povoados e reconfigurações das periferias  
Coordenação: Javier Alejandro Lifschitz (UNIRIO), Marcelo Carlos Gantos (UENF) 

Ementa: Este SPG está voltado à discussão e debate de pesquisas de mestrado e doutorado que 
privilegiem a dimensão espacial comunitária e processos de transformação de espaços periféricos 
rurais e rural-urbanos no Brasil e em outros países da America latina. Consideraremos dois eixos 
temáticos articuladores: 1- Reconfigurações culturais e territoriais: processos de transformação de 
ambitos comunitários atrelados a políticas de patrimonialização, promoção de culturas locais, 
políticas de preservação do ambiente e a cultura regional, turismo cultural e reconstrução de 
territórios quilombolas e de comunidades tradicionais; 2- Reconfigurações produtivas: novas redes 
territoriais no âmbito comercial e produtivo com base em comunidades e espaços periféricos rurais 
e rural-urbanos, migrações de trabalhadores entre microrregiões do interior e estruturação de redes 
comunitárias de alcance transnacional. Para efeitos das apresentações consideramos, tanto pesquisas 
realizadas em ambientes locais, etnografias e relatos de experiências, como reflexões teóricas e 
metodológicas que abordem o tema da emergência e resignificação do "interior" no mundo 
contemporâneo. 


