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 A V Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia (V ReACT) aconteceu entre 

os dias 20 e 22 de maio de 2015, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universida-

de Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O evento reuniu oficialmente 176 parti-

cipantes, sendo 57 na condição de apresentadores de trabalhos1, 30 pesquisadores con-

vidados, 52 ouvintes inscritos, 24 monitores e 22 membros da Comissão Organizadora 

do evento. Além destes participantes, alunos da UFRGS oriundos de cursos de graduação e 

pós-graduação não inscritos também puderam participar das atividades da V ReACT, assis-

tindo as Mesas Redondas e Seminários Temáticos que compunham a programação do evento. 

As quatro Mesas Redondas reuniram 17 pesquisadores de diversas universidades brasilei-

ras e estrangeiras que falaram sobre as suas pesquisas em interface com as temáticas do even-

to. Cabe destacar que todos os pesquisadores convidados para as Mesas Redondas comparece-

ram ao evento, inclusive duas pesquisadoras de Portugal (Universidade do Porto e Universi-

dade Coimbra) e um da Holanda (Universidade de Amsterda). Os nomes das Mesas foram: 1) 

Antropologia das ciências: inspirações e deslocamentos [Participantes: Claudia Lee Williams 

Fonseca (PPGAS/UFRGS); Susana Silva (ISPUP/Universidade do Porto); Eduardo Viana 

Vargas (FAFICH/UFMG). Debatedora: Fabíola Rohden (PPGAS/UFRGS). Coordenadora: 

Paula Sandrine Machado (PPGAS/UFRGS)]; 2) Transversalidades entre ciência, religião e 

arte [Participantes: Fernanda Arêas Peixoto (PPGAS/USP), Pedro Peixoto Ferreira 

(PPGS/UNICAMP), Mattijs van de Port (Universidade de Amsterdam). Debatedor:  Emerson 

Giumbelli (PPGAS/UFRGS). Coordenador: Guilherme José da Silva e Sá (DAn/UnB).]; 3) 

Direitos, tecnologias de governo e cidadanias [Participantes: Helena Machado (CES - Univer-

sidade de Coimbra), Patrice Schuch (PPGAS/UFRGS), Ciméa Bevilacqua (PPGAS/UFPR). 

Debatedor: Sergio Carrara (IMS/UERJ). Coordenador: Carlos Emanuel Sautchuk 

(DAn/UnB)] e 4) Políticas globais e efeitos locais [Participantes: Marta Amoroso 

(FFLCH/USP); Marko S. Monteiro (DPCT/UNICAMP); Lorena Fleury (PPGS/UFRGS); 

Guilherme Radomsky (PPGS/UFRGS). Debatedor: Otavio Velho (UFRJ). Coordenador: Fa-

biola Rohden (PPGAS/UFRGS)]. 

 Cumprindo a programação do evento, além das Mesas Redondas, foram realizados 

                                                 
1
Dentre os 57 apresentadores de trabalho, nove também eram membros da Comissão Organizadora do evento. 

http://fflch.usp.br/afflch


nove Seminários Temáticos, alguns deles com sessão dupla, totalizando 13 sessões de STs, 

onde estudantes e pesquisadores de diversas regiões do Brasil e da América Latina puderam 

apresentar e debater suas pesquisas na área de Antropologia da Ciência e da Tecnologia. 138 

resumos foram submetidos aos STs, dentre os quais 75 foram selecionados e distribuídos 

entre os Seminários Temáticos. No total, 57 estudantes ou pesquisadores compareceram ao 

evento para apresentar seus trabalhos e 13 professores pesquisadores participaram na 

condição de debatedores e coordenadores dos STs, . Os STs que compuseram a programação 

da V ReACT foram: 1) Animais não humanos, redes e pesquisas; 2) Direitos e ciências: 

interfaces entre saberes especializados; 3) Políticas públicas e produção de conhecimentos; 4) 

Ambientes, empreendimentos e expertises; 5) Transformações climáticas e saberes; 6) 

Técnicas, artefatos e controvérsias; 7) Pretensões disciplinares e desafios; 8) Corporalidades, 

saberes e tecnologias e 9) Medicalização e suas distintas facetas. 

 A V ReACT oportunizou o encontro e debate científico entre pesquisadores e alunos 

de diversas etapas de formação provenientes de diversas regiões do Brasil e de outros países, 

sendo que a maioria dos participantes são professores e alunos de Programas de Pós-

Graduação de Universidades Federais brasileiras. O evento permitiu assim o fortalecimento 

dos debates sobre a Antropologia da Ciência e da Tecnologia no âmbito brasileiro, 

contribuindo com a consolidação da Rede de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, que 

reúne sete laboratórios e grupos de pesquisa vinculados a Programas de Pós-Graduação de 

diversas universidades do país. Além disso, o evento contou com a presença de estudantes de 

graduação, que participaram nas condições de monitores e ouvintes, garantindo, assim, uma 

maior integração entre a Graduação e a Pós-Graduação. 

 O evento foi registrado através de fotografias dos STs e Mesas Redondas, sendo as 

últimas também gravadas em vídeo. As imagens estão disponibilizados na página da Rede de 

Antropologia da Ciência e da Tecnologia e na página do do evento na rede social Facebook 

(disponível através do link https://www.facebook.com/5react?fref=ts), onde ocorreu a 

cobertura da V ReACT. Além disso, os vídeos também estão disponibilizados através do site 

do evento, onde poderão ser consultados por alunos e professores de diversas etapas de 

formação, além de profissionais e público em geral, garantindo a divulgação dos debates 

ocorridos nos três dias da reunião. Com relação aos trabalhos apresentados nos STs, os textos 

submetidos pelos autores foram disponibilizados através de Anais Eletrônicos antes mesmo 

do evento e uma publicação impressa dos Anais está em fase de edição. 

 A V Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia foi realizada pelo Grupo de 

Pesquisa Ciências na Vida (CNPq) e pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

https://www.facebook.com/5react?fref=ts


Social da UFRGS, sob coordenação das professoras doutoras Fabiola Rohden 

(PPGAS/UFRGS), Claudia Fonseca (PPGAS/UFRGS) e Paula Sandrine Machado 

(PPGAS/UFRGS). A Comissão Organizadora do evento foi composta por 22 estudantes da 

Pós-Graduação e Graduação e a Monitoria por 24 estudantes da Graduação, a maioria 

vinculada ao curso de Ciências Sociais da UFRGS. A V ReACT contou com o patrocínio do 

CNPq, da CAPES e da UFRGS e com o apoio da Rede de Antropologia da Ciência e da 

Tecnologia, da Associação Brasileira de Antropologia, do Instituto Latino-Americano de 

Estudos Avançados, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS, do Núcleo de 

Pesquisa em Antropologia do Corpo e da Saúde, do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e 

Relações de Gênero e do Núcleo de Antropologia e Cidadania. 

 

Maiores informações: 

Site da Rede React e da V Reunião: 

http://www.ige.unicamp.br/react/ 

 

Site do grupo de pesquisa Ciências na Vida: 

http://www.ufrgs.br/cienciasnavida/ 

 

Anais da V Reunião: Seminários Temáticos 

http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/react 

 

Videos das measas redondas: 

www.youtube.com/watch?v=KwIOSD1q_c8 

http://www.ige.unicamp.br/react/
http://www.ufrgs.br/cienciasnavida/
http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/react
www.youtube.com/watch?v=KwIOSD1q_c8

