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O uso da constelação familiar como meio alternativo para à solução de conflitos com mulheres que sofrem violência 
doméstica

título do projeto
As mães insubordinadas: um olhar feminista na Maternidade

Religiões Afro-brasileiras na Capital Sul-Mato-Grossense: Camuflagem Etnocêntrica na (des)proteção dos grupos?
Entre a Língua & a cultura: O ensino de Libras nas Licenciaturas em Ciências Sociais nas Universidades Públicas do
Estado de São Paulo
Asmara moderna: Imagens do colonialismo italiano e suas sobrevivências
O debate sobre as causas da superpopulação carcerária em São Paulo 1964-1992
A governamentalidade da imagem do negro no cinema brasileiro: Confiabilidade e Cooperação como status
constitutivo das práticas culturais contemporâneas
Recurso improvido: as mulheres e o tráfico de drogas  no discurso judicial paulista
Rosza Filmes, o cinema fora do eixo: representação social e prática cinematográfica em Cachoeira.
A paradoxal impunidade brasileira: o problema da repressão seletiva

Notas sobre o processo de construção da arte e de artistas haitianos

Concedo-vos morrer com dignidade: a prática médica da eutanásia na jurisdição nacional brasileira sob o aspecto
ético e antropológico da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pós 30 anos de vigência
A ascensão do discurso antiglobalista como reação à crise da dominação masculina no Brasil e nos EUA
Trabalho Doméstico e Ascensão Social: um estudo das mobilidades nas trajetórias de mães trabalhadoras
domésticas e de suas filhas
Biografias de Escrevivências de Mulheres Quilombolas
O Afrofuturismo no Brasil; agencias, corpos e representatividades em trânsito
"A Treta de Pallas", mito e ficção científica: narratividades, fabulações, e perspectivas na mitologia grega
Corporalidade dos jovens periféricos: A Batalha do Cálice como transgressão
A Caminho do Cafezal: As Travessias Migratórias dos Geraizeiros e o Modo de Viver em Vereda Funda-Rio Pardo/
MG
Manual trans-antropológico de gênero
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O uso de cosméticos interferindo na adequação social da mulher na contemporaneidade
Da resistência a existência: o processo de luta pela permanência em ocupações no município de São Paulo

'Problemas de não-mono': impasses e elucidações de afetividades além da norma a partir do espaço virtual

Corpos que afrontam: resistências identitárias em uma Universidade no interior do Ceará
Indícios da morte: as fotopinturas post mortem do acervo de Titus Riedl no Cariri-CE
Chefia de mulheres entre os Gavião da Terra Indígena Mãe Maria, estado do Pará
Festejando com encantados: parentesco e hospitalidade entre os Apurinã do Médio Purus (AM)

Encontro de saberes no manejo da floresta: mulheres yanomami e políticas de gestão ambiental em Maturacá (AM)
Lá e de volta outra vez: experiências etnográficas no mundo dos jogos eletrônicos online
Análise reflexiva da influência dos conflitos mundiais na etnologia do povo brasileiro e na organização das políticas 
públicas educacional, espacial e territorial
Mobilidade Ava-Guarani no espaço da fronteira entre Brasil e Paraguai
Questões Axiológicas da Feminilidade e os Determinantes Sociais da Saúde na Vida de Mulheres Transgêneros e 
Travestis
O medo social da violência em razão da travessia entre os bairros Padre Andrade e Jardim Iracema
O mundo patronal em foco: classes médias, raça e gênero no trabalho doméstico a partir de uma etnografia com o 
Sindicato dos Empregadores Domésticos de Campinas e Região

As cores das coisas, as cores dos outros: raça, imagem e colorismo como sites discursivos

A Luta do Povo Anacé contra CIPP na busca por Terra, Direitos e Autodeterminação

Vida religiosa consagrada feminina e velhice dependente: uma etnografia dos arranjos diários em torno do cuidado
Representação de Trabalho e Design Social: a perspectiva dos pequenos produtores rurais
Entre cientistas e negacionistas: o caso da cloroquina na pandemia
Ela tá com doula, ela é sus-plus: interseccionalidades no modelo de humanização da assistência ao abortamento e 
agência de doulas
Quando ovelhas não seguem o pastor: Tensões e fronteiras entre religião e política numa igreja pentecostal
Família Anaparental: O Enquadramento do Modelo Familiar no Ordenamento Jurídico e Social
Histórias da Dança: Museu, Corpos e Tecnologias Visuais

Trajetos de sementes e trajetórias de troca: o mercado da andiroba em comunidades extrativistas do Médio Juruá
Gestação: uma provação de mulher? Narrativas de mulheres que não foram mães

O papel das ongs na defesa dos direitos humanos em Angola no pós guerra civil: o caso da Omunga de 2002 a 2010

Nito Alves, a trajetória do herói inimigo de Angola: acusação, diferenciação e deslocamento na relação entre 
política, história e linguagem
Eu sou diferenciada: estética, corpo e identidade travesti na prostituição online
Mulheres Contra o Feminismo
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O desejo que arde, a sexualidade que queima: representatividades femininas em longas de 'pornografia feminista'

Uma análise antropológica do Programa de Humanização Pré-Natal e Nascimento, a partir das experiencias de 
gestantes e parturientes.
Conselho Nacional de combate à discriminação (CNCD/LGBT) no governo Bolsonaro (2019/2022): etnografia dos 
direitos em disputa
O escoamento de verdades: Polícia, burocracia e judiciário nas disputas sobre violência policial na cidade de 
Campinas.
Entre paisagens e invasões: os Jupaú e os lugares de ocupação da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau (Tupi-
Kagwahiva)
Estaria o nome social obsoleto? Uma etnografia sobre nome, burocracia e dignidade na vida de pessoas trans e 
travestis.
Rolos, esquemas e negócios: uma análise da prática de agiotagem na periferia de São Paulo
White Power and Black Power: Embates Raciais na Sociedade Contemporânea

Devir outro: transformações das práticas rituais e a afirmação da identidade do povo Xucuru-Kariri em Minas Gerais

O rio que leva ou o rio que traz? Narrativas, imagens e memórias sobre o homem, o rio e o isolamento durante a 
pandemia nas comunidades ribeirinhas de Porto Velho/RO
Jovens Huni Kui (Kaxinawá) no "Tempo da Cultura"
As Abstrações do Eurocentrismo: Origem e Difusão de uma Cosmovisão Excludente
A narrativa da Igreja Universal do Reino de Deus sobre a esquerda: um estudo etnográfico sobre a construção de 
uma Netflix evangélica

Corpo, sexualidade e envelhecimento em uma etnografia com velhas prostitutas em Salvador/BA
Dos Laudos aos Arquivos: Uma etnografia dos documentos do Instituto de Biotipologia Criminal (1939 - 1979)
A vida psíquica nas ruínas da Torre de Marfim: uma análise antropológica do sofrimento psíquico na Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Más allá del perejil: Relações cotidianas entre imigrantes haitianos e dominicanos numa cidade de fronteira na 
República Dominicana
As Margens da Margem: Construção de Gênero no Sistema Prisional.
Construindo Saúde: as relações entre teoria médico-antropológica, prática clínica e políticas públicas na perspectiva 
da saúde transespecífica

título do projeto

Performando sonhos de ayahuasca: Imagens e sons de cura
Consumo, publicidade, ativismo político e ideologia: as marcas e o engajamento político.
Por uma Ornitologia Equivocada - Reflexões Guarani sobre os Outros
Cantos e processos de cura entre os Guarani MBYA
A dimensão simbólica do poder: agenciamento e cultura nas eleições de 2018

A vida ordinária e o ciclo de festas: um estudo de caso da comunidade São João
Percepções de crianças de escolas públicas e privadas sobre a Polícia Militar
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Suicídio entre adolescentes e jovens na população negra brasileira: da biopolítica à 
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Mulheres encarcerada e a morte em vida: os impactos do encarceramento para as relações familiares e suas 
ampliações durante a pandemia da COVID-19
Lesbianas y aborteras: relações entre existência lésbica e acompanhamento ao aborto em redes lesbofeministas de 
acompanhantes de abortos na América Latina
Intervenções urbanas sobre violência de Estado e estigmatização da juventude marginalizada: Diálogos entre 
Buenos Aires e Rio de Janeiro
A identidade bissexual em Belém do Pará entre 1984 e 1996: uma etnografia dos processos de emergência da 
bissexualidade enquanto categoria social

De lealdades, rupturas e responsabilidades: a transmissão de memórias familiares no Brasil pós-ditadura.
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417827994
Em nome do bem-estar: tencionamentos, disputas e transformações nas definições de 
saúde no século XXI
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