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Apresentação 
 

 

A Revista de Ciências Sociais apresenta ao leitor, nesta Seção Especial, os 

trabalhos oriundos das pesquisas realizadas no âmbito do Doutorado Interinstitucional 

(Dinter) em Sociologia, aprovado pela CAPES em 2012 e mantido entre o Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (instituição 

proponente) e a Universidade Federal do Amapá (instituição receptora) durante os 

anos 2013 a 2017. Os trabalhos que serão publicados em blocos nesta Seção vêm dar 

fechamento, juntamente com a Coleção Gapuia – Sociologia em Pesquisas & Teses 

(composta por 11 volumes e publicada pela Editora da Unifap, Macapá-AP, em 2017), 

a este exitoso empreendimento acadêmico coletivo.  

O desafio mencionado no título da Seção refere-se tanto ao processo de 

construção do nosso Dinter, um projeto acadêmico complexo e desafiador, envolvendo 

uma multiplicidade de atores e de lugares, como à aposta feita no “potencial 

sociológico” das pesquisas que foram aos poucos se desenhando ao longo do 

Doutorado e que, aqui apresentadas, revelam a fecundidade do Amapá, ou mais 

exatamente, de Macapá, “a capital do meio do mundo”
1
, como intrincado universo de 

                                                           
1
 Antonomásia empregada para designar a cidade, por causa de sua posição geográfica: em 

Macapá pode-se vivenciar o equinócio duas vezes por ano, pelo fato de ser cortada pela linha 

do Equador, a qual divide os dois hemisférios do planeta. 
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disputas de significações identitárias e modos de existência, palco de práticas, relações 

e conflitos em constante reinvenção e deslocamento, que foi encarado como enorme 

desafio à caixa de ferramentas teórico-metodológicas das ciências sociais, através das 

quais nossa disciplina vem apostando na pertinência da “imaginação sociológica” para 

compreender quem somos e o mundo que vivemos.  

Caracterizando-se como  estratégia de ação acadêmica de formação de 

recursos humanos pautada pela solidariedade interinstitucional, o Dinter estabelecido 

entre a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Amapá
2
 teve como 

objetivo principal atender à demanda de formação de doutores em Sociologia, 

qualificados para contribuir com o incremento das atividades concernentes à vida 

acadêmica na Unifap e também com as demandas exteriores à universidade, advindas 

da sociedade local e regional, através dos órgãos públicos, da iniciativa privada, do 

movimento social e da comunidade em geral. Localizada no extremo norte do País, 

num estado que só em 1988 conquistou a posição de Estado da federação, a Unifap 

tem um papel fundamental a desempenhar na formação de quadros (técnicos, 

científicos e intelectuais) e no desenvolvimento de projetos que incrementem o 

desempenho econômico e socioambiental da região. Com a realização do Dinter em 

Sociologia a Unifap alcança 215 professores doutores, ou seja, 40% do corpo docente 

da instituição, enfrentado o grande desafio de formar e fixar recursos humanos 

qualificados na região amazônica. 

Ao mesmo tempo em que manifestamos nosso contentamento ao ver que o 

objetivo principal do Dinter em Sociologia entre UFC/Unifap foi alcançado, a saber, a 

formação de novos doutores e pesquisadores em Sociologia, capacitados para a 

docência em diferentes níveis de ensino na Unifap, continuamos a alimentar o desejo 

de que este Dinter, cujas atividades encerraram oficialmente em 30.08.2017, exceda 

sua própria temporalidade e estabeleça relações duradouras entre os grupos de 

pesquisa e os pesquisadores UFC/Unifap, bem como ofereça condições para que se 

estabeleçam novas e promissoras redes colaborativas, nacionais e internacionais.   

Esta Seção reúne, portanto, textos que trazem resultados das pesquisas de 

doutoramento finalizadas no Dinter. Os artigos ensaiam uma apropriação 

                                                           
2
 Gostaríamos de expresser nosso reconhecimento à professora Liudmila Miyar Otero, então à 

frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unifap, que foi uma figura 

indispensável na idealização do Dinter em Sociologia.   
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socioantropológica de diversos matizes da “amapalidade”, seus sentidos disputados, 

diversidades e resistências culturais em tempos de constante deslocamento e 

ressignificação, modos de ocupação do espaço, formas de viver a cidade, práticas de 

atenção psicossocial, interfaces com práticas de governo, etc.  O conjunto dos textos, a 

despeito da diversidade de temáticas, de repertórios teóricos (com variadas formas de 

composição de esquemas cognitivos para apreensão da interação social) e de 

abordagens metodológicas (indo da observação participante, ao estudo de trajetórias e 

narrativas, da análise de performances e experiências ao uso de documentos e 

estatísticas), tem em comum a aposta na fecundidade sociológica para se pensar o 

Amapá hoje. É nosso desejo que os artigos que compõem essa Seção Especial possam 

revelar a riqueza desse chantier de recherche e estimular novos diálogos e 

colaborações. 

 Antônio Cristian Saraiva Paiva 

Eliane Superti 

Coordenadores do DINTER em Sociologia UFC/Unifap 

 


