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APRESENTAÇÃO 

 

O corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade 

Estadual de Campinas (PPGAS/Unicamp) tem o prazer de dar início a mais uma Jornadas de 

Antropologia John Monteiro, que, nesta edição, ocorrerá entre os dias 18 e 22 de setembro de 

2017. 

 

O evento tem como objetivo possibilitar o intercâmbio de ideias e reflexões ao redor das 

temáticas sobre as quais a disciplina antropológica se debruça. Incentiva-se o diálogo transversal 

entre as diferentes Antropologias e entre elas e suas disciplinas aparentadas, ao mesmo tempo 

em que convida acadêmicos com diferentes graus de experiência em pesquisa a participarem e 

trocarem entre si. As Jornadas se constituem, portanto, como um momento de encontro, no 

qual as inquietações sobre as formas de se pensar e se fazer Antropologia podem ser colocadas 

em relação. 

 

Desde 2013, o evento passou a se chamar Jornadas de Antropologia John Monteiro, em 

reconhecimento e homenagem ao trabalho intelectual desenvolvido por este docente junto ao 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. 

 

Desta vez, em 2017, contaremos com Grupos de Trabalho que envolvem desde pesquisas 

empíricas até aquelas voltadas a problemas teóricos da Antropologia, passando por questões 

ligadas aos estudos da religião, do Estado, do gênero, da arte e imagem, da juventude, das 

populações tradicionais, da saúde e do corpo. Além dos Grupos de Trabalho, os participantes do 

evento poderão ainda prestigiar a mostra de filmes etnográficos, a exposição visual e literária, 

espaços destinados a problematizar os referidos temas a partir de linguagens artísticas. Uma 

novidade neste ano: os expositores dos melhores trabalhos visuais receberão o Prêmio Mariza 

Corrêa de Antropologia Visual. Os premiados serão certificados e terão seus trabalhos 

publicados na PROA – Revista de Antropologia e Arte. 

 

Ao longo das Jornadas teremos três conferências e duas mesas temáticas. A conferência de 

abertura será dedicada ao legado de Mariza Corrêa para a Antropologia Brasileira, colocando a 

história da disciplina como objeto de reflexão. Junto à Mesa Temática História da Antropologia, 

continuaremos pensando sobre processos de institucionalização do fazer antropológico no 

Brasil e alhures, trajetórias de antropólogas e antropólogos, percursos de ideias, 

desenvolvimento de campos de pesquisa, entre outros. Em vista de acontecimentos políticos 

recentes, faremos da Conferência (Des)criminalização da Antropologia? um espaço para 

aprofundar nossas reflexões sobre a relação entre a Antropologia e o Estado, mais 

particularmente sobre a maneira pela qual antropólogos têm sido tratados por agentes do 

Estado brasileiro. Já a Mesa Temática Antropologias Militantes dará oportunidade para os 

pesquisadores explorarem os princípios éticos da militância e da colaboração em pesquisa, 

especialmente para os antropólogos vinculados a organizações e movimentos sociais. Nessa 

esteira, o encerramento se realizará com uma conferência acerca de uma comunidade caiçara 

na Juréia e as implicações políticas decorrentes de sua presença em área de preservação 

ambiental. Os integrantes dessas Jornadas contarão ainda com cinco minicursos como espaços 
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de formação e debate. 

 

Enfim, os organizadores do evento esperam propiciar encontros tão diversos quanto os temas a 

que se dedica a Antropologia, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das 

pesquisas de todos os participantes. 

 

 

 

Comissão Organizadora  

Alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS/Unicamp) 
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CONFERÊNCIAS 

 

 

Conferência de abertura: A antropóloga e seu legado: homenagem a Mariza Corrêa 

Terça-feira, 19/09, 19h 

Auditório Fausto Castilho 

 

Conferencistas:  

Dra. Heloísa A. Pontes (Unicamp) 

Dr. Luiz Henrique Passador (Unifesp) 

Dr. Christiano Key Tambascia (Unicamp) 

 

 

Conferência: (Des)criminalização da Antropologia? 

Quarta-feira, 20/09, 19h 

Auditório Fausto Castilho 

 

Conferencistas:  

Dra. Artionka M. Góes Capiberibe (Unicamp) 

Lauriene S. Olegário e Souza (doutoranda/PPGAS-USP) 

Maiane Fortes Riberio (mestranda/PPGAS-Unicamp) 

 

Comentadora:  

Dra. Adriana Testa (Pós-Doc/PPGAS-Unicamp) 

 

 

Conferência de encerramento:Antropologia, Ciência e Socialidade na Juréia/SP: os 
múltiplos sentidos políticos do conhecimento 

Sexta-feira, 22/09, 19h 

Auditório Fausto Castilho 

 

Conferencistas: 

Dra. Carmen Andriolli (UFRRJ) 

Dra. Helena França (UFABC) 

Andrew Toshio Hayama (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) 

Adriana de Souza Lima (União dos Moradores da Juréia – UMJ) 
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MESAS TEMÁTICAS 

 

MT 1 - História da Antropologia 

Sexta-feira, 22/09, 14h 

Sala da Congregação 

 

Tristes Paisagens. Os caminhos de Claude Lévi-Strauss no Planalto Central 

Andre Sicchieri Bailão (USP) 

Em Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss escreveu, entre outros assuntos, sobre suas viagens 

pelo Planalto Central brasileiro. Nesta obra estão presentes inúmeras formas de descrever e 

imaginar paisagens: por meio de referências literárias, memórias, engajamentos, sensações, de 

descrições ao estilo naturalista, de descrições mais literárias das vistas nos percursos, e de 

análises sobre a história sócio-natural do Brasil. Uma atenção especial - mas contrastante - foi 

dada pelo autor ao Cerrado e à Floresta tropical. Esta comunicação tem como intuito oferecer 

uma breve descrição e análise das diferentes formas de imaginar as paisagens brasileiras 

presentes na obra, para refletir sobre como o Planalto Central e o cerrado, em especial, foram 

descritos e imaginados por Lévi-Strauss – de maneiras muitas vezes semelhantes às expedições 

científicas nos séculos XIX e XX. Nas últimas três décadas houve um interesse por diferentes 

autores da Antropologia Social nas paisagens, suas composições e transformações, e nos modos 

de se engajar com elas, percorrê-las, descrevê-las, visualizá-las e imaginá-las por seus 

interlocutores ou na documentação histórica. Proponho pensar como também os antropólogos 

sociais o fizeram em seus textos, de maneira mais ou menos detalhadas e muitas vezes de forma 

irrefletida. Tristes Trópicos, apesar de não ser um texto etnográfico no sentido usual, é uma obra 

privilegiada na história da disciplina para pensar sobre essas questões. 

 

Conjugalidade na história da antropologia: pistas para uma abordagem feminista 

Fernanda Azeredo de Moraes (UFPR) 

O presente trabalho busca refletir sobre uma prática muito comum no universo acadêmico: a 

endogamia. Tema clássico da antropologia, escolhas matrimoniais endo ou exogâmicas foram 

tratadas pela tradição estruturalista como sinais da formação de alianças e relações de 

reciprocidades, fundamentais à constituição dos grupos humanos. Trazida para os corredores e 

departamentos das nossas universidades, a endogamia reaparece como algo “natural” e 

individualizado, pouco problematizado em seu papel histórico e atual. Prática comum em 

diferentes áreas do conhecimento e ao longo da história das ciências, a endogamia acadêmica 

revela a inescapável hibridez do público/privado inerente a toda empreitada de produção de 

conhecimento. Do desconforto de tal ambiguidade, analisarei relatos de cientistas sociais 

formadas no período de institucionalização da disciplina no Brasil (1950-1960) nos quais a 

endogamia surge de duas formas: ora como uma estratégia de dupla inserção em redes 

acadêmico-científicas, ora como um detalhe (in)discreto que abre espaço para insinuações de 

favorecimento e nepotismo. Atentando também para outros exemplos da história da 

antropologia, o olhar sobre a conjugalidade na produção de conhecimento pretende levantar 
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questões importantes para uma abordagem feminista da história da antropologia e antropologia 

da ciência, tais como autoria, divisão de trabalho e construção de renome. 

Palavras-chave: produção e reprodução de conhecimento, conjugalidade, feminismo 

 

Comentário à correspondência entre Emilio Willems e Florestan Fernandes: 

apontamentos sobre a consolidação das Ciências Sociais em São Paulo 

Felipe Nery Alves Pinto (Unicamp) 

Esta comunicação é um recorte de minha pesquisa de mestrado em Antropologia Social em 

andamento no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 

(IFCH/UNICAMP) intitulada “Os Estudos Rurais de Emilio Willems e a Institucionalização da 

Antropologia Brasileira”. Pretendo, aqui, abordar a consolidação das Ciências Sociais brasileira, 

em um momento de imbricação entre Antropologia e Sociologia e início de autonomização das 

disciplinas, a partir do diálogo de duas figuras centrais para a constituição do campo acadêmico 

paulista: Emilio Willems (1905-1997) e Florestan Fernandes (1920-1995). Sendo o primeiro 

professor a ocupar a cadeira de antropologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (FFCL/USP) em 1941 e tendo ocupado posições de destaque nas 

Ciências Sociais do país, Willems teve um percurso ímpar no desenvolvimento da disciplina. Foi 

como professor da USP, da Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP), e como fundador da 

Revista Sociologia que Willems se firmou ao longo da década de 1940 como um dos nomes mais 

importantes para o desenvolvimento das Ciências Sociais em São Paulo. É a partir desse quadro 

que Emilio Willems e Florestan Fernandes entram em diálogo. Seja enquanto editor de 

Sociologia, periódico no qual Fernandes passa a ser colaborador regular, seja como professor 

das duas instituições de ensino (USP e ELSP) na qual Florestan Fernandes foi aluno, a influência 

de Willems na formação de Fernandes é explicitada em vários textos em que este o cita 

nominalmente pela repercussão de sua atuação no quadro institucional das Ciências Sociais. 

Além disso, Fernandes foi um dos assistentes de pesquisa que acompanharam Willems ao 

município de Cunha na ocasião da coleta de dados do primeiro Estudo de Comunidade realizado 

no Brasil. Estudos de Comunidade, aliás, que seriam criticados por Florestan Fernandes a partir 

de 1948. Em 1949, Willems passa a colaborar com o Instituto de Estudos Brasileiros da 

Vanderbilt University, estabelecendo-se nos EUA a partir de então. No entanto, continua a se 

corresponder com Florestan Fernandes que passa, a partir das décadas seguintes, a se tornar 

um dos nomes mais importantes das Ciências Sociais brasileiras à frente da chamada Escola 

Paulista de Sociologia. Dessa forma, com uma etnografia documental das correspondências 

presentes no Fundo Florestan Fernandes sob responsabilidade da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), podemos entender melhor as relações entre essas duas figuras que marcaram 

a institucionalização e conformaram o campo de estudos das Ciências Sociais em São Paulo. 
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MT 2 – Antropologias militantes 

Quinta-feira, 21/09, 19h 

Sala da Congregação 

 

Ativismo político e o direito à moradia: escolhas epistemológicas frente à ocupação 

urbana 

Beatriz Ribeiro Machado (Universidade Federal de Viçosa) 

Este trabalho tem como objetivo compreender os desafios da luta por moradia a partir da 

trajetória da Ocupação Dandara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por meio da 

participação observante, de entrevistas semiestruturadas e de uma investigação bibliográfica, o 

trabalho de pesquisa militante se propõe a reconstituir a história do projeto de ocupação desde 

seu planejamento pelos movimentos sociais – Brigadas Populares, Movimento dos Sem Terra e 

Comissão Pastoral da Terra – durante a “gestação” da ocupação, até os processos 

contemporâneos de identidade e ressignificação da ocupação pelos moradores 

 

"Participação observante?": potencialidades e limites da participação do antropólogo em 

campo 

Vinícius Zanoli (Unicamp) 

Esta proposta de apresentação tem como base minha atuação como pesquisador/militante em 

um coletivo LGBT de Campinas. A proposta está ancorada em minha pesquisa de doutorado 

sobre a produção de identidades coletivas no interior do movimento LGBT que levem em 

consideração não apenas as orientações sexuais e identidades de gênero que compõem a sigla 

LGBT, mas outros marcadores sociais da diferença, como raça, classe e religião. 

A observação etnográfica tem sido realizada a partir de dois coletivos em Campinas, o Aos 

Brados e o Inzo Musambu Rainha das Águas Doce. O primeiro é um coletivo LGBT de juventude 

negra e da periferia, o segundo, uma Associação de Candomblé que tem atuado na luta contra 

a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 

Nesta apresentação, discuto minha atuação em campo em um desses coletivos, o Aos Brados. 

O objetivo é, a partir de um diálogo com a ideia de “participação observante” desenvolvida por 

Eunice Durham, e de propostas mais recentes advindas do que tem sido chamado de 

“antropologia feminista” e “antropologia gay e lésbica”, principalmente a norte-americana, 

discutir minha inserção em campo enquanto pesquisador militante. 

O foco central da discussão é compreender como minhas possibilidades e necessidades de 

inserção nos coletivos estudados revelam as dinâmicas do campo político analisado. Para tal, 

procuro discutir como é possível minha inserção em um coletivo LGBT negro e da periferia, 

sendo um pesquisador gay universitário branco e de classe média. A partir de abordagens 

interseccionais construcionistas, procuro compreender os processos de produção e 

compreensão de diferenças no campo estudado, a partir das minhas possibilidades de atuação 

em meio ao Aos Brados. 

O argumento central é de que, em um campo altamente politizado como no caso do movimento 

LGBT, um olhar detido para processos de identificação entre o pesquisador e o grupo pesquisado 

- não apenas no que diz respeito à formação identitária dos grupos, mas também no que tange 

ao projeto político do mesmo – é produtivo tanto do ponto de vista político, quanto do ponto 
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de vista analítico. Isto é, do ponto de vista político, esses processos de identificação trazem um 

retorno direto ao grupo estudado, o engajamento e o envolvimento do pesquisador em 

atividades organizadas pelo grupo. Do ponto de vista analítico, por sua vez, compreender as 

possibilidades de inserção é uma chave importante no entendimento das dinâmicas políticas 

nas quais o grupo está imerso. 

 

“Etnografando zapatismo”: as condiçōes de produçāo de conhecimento antropológico no 

interior de um movimento indígena mexicano 

Lucas da Costa Maciel (Unicamp) 

A primeira imagem com a qual se depara um visitante quando entra no território autônomo 

zapatista é uma placa com os seguintes dizeres: “Você está em território zapatista. Aqui o povo 

manda e o governo obedece”. Trata-se de uma advertência sobre a autonomia do movimento e 

sobre como a política se exerce ali, diferenciando-se dos mecanismos e pressupostos que 

fundamentam os dispositivos tradicionais de poder no Estado-nação, ao qual os zapatistas se 

contrapõem. O movimento zapatista se tornou um movimento simbólico de reconhecimento 

internacional devido à sua capacidade de aglutinar demandas dos setores indígenas e veicular 

imagens de si próprio, do seu cotidiano e do seu dever-ser discursivo. A relaçāo que 

tradicionalmente estabelecem com artistas, pesquisadores e cientistas sociais é, no geral, 

bastante específica: se atual obedecendo. Nesta comunicaçāo objetivo refletir sobre as 

condiçōes de produçāo de uma etnografia sobre a arte mural contida no Município Autônomo 

de San Pedro Polhó, na regiāo Altos de Chiapas; como pesquisar obedecendo. Nesse processo, 

passaremos pelos princípios epistêmicos entorno da colaboraçāo, da pesquisa militante e do 

papel do pesquisador como produtor de conhecimento crítico e construtivo, obedecendo nāo 

só aos preceitos disciplinares, mas também às demandas concretas dos grupos em questāo. 

Neste sentido, esta comunicaçāo é um relato sobre minha experiência entre os zapatistas, da 

negociaçāo com a Junta de Bom Governo, a autoridade autônoma, à convivência com as famílias 

dos maienses tzotziles de San Pedro Polhó. 

 

Metodologia do Preto que é Branco e do Branco que é Preto Para uma Pesquisa 

Etnográfica na Quebrada de Heliópolis 

Marcos Vinícuius Guidotti Silva (UFSCar) 

Existe na zona sul da cidade de São Paulo o campo do famoso time de futebol Flor de São João 

Clímaco . Na quebrada, todo ano, no domingo que antecede ao Natal, o Flor de São João Clímaco 

realiza o Jogo do Preto Contra Branco. Festa que mobiliza moradores da favela de Heliópolis, 

São João Clímaco e região. O evento acontece há quarenta e quatro anos e desde as primeiras 

edições atualiza duas premissas que não se perdem na memória. Em primeiro lugar, mas não 

em ordem de importância, procura-se estabelecer se o melhor time é o “dos preto” ou “ dos 

branco” e, em segundo lugar, celebrar a união e amizade das pessoas que admiram o futebol. 

Para quem, que a fim de estudar antropologia no interior de São Paulo, deixou essa quebrada e 

voltou depois de seis anos para realizar um intensivo trabalho de campo, o contraste do Preto 

Contra Branco – além de revelar a maneira que as pessoas da quebrada produzem amizades e 

conceituam antagonismos raciais – serve de metáfora para compreender, por um viés político e 

analítico, a favela de Heliópolis como objeto da memória dos moradores da região. Pois, em 
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campo, o Heliópolis se apresentou como um lugar produzido em contrastes, expressos 

principalmente nas operações mnemônicas das pessoas de lá que, por atualizações e 

esquecimentos de lembranças, contraem e distendem presente e passado da quebrada. Desse 

modo, o Heliópolis é entendido analiticamente na minha dissertação de mestrado como uma 

produção das lutas pelas memórias e das memórias pelas lutas dos moradores da quebrada. 

Para isso, foi necessário criar uma metodologia etnográfica concebida em movimento e entre 

os contrastes da quebrada. Principalmente porque, em campo, fui definido – assim como os 

jogadores de cor teoricamente parda do Preto Contra Branco – como o “preto que é branco” e 

“branco que é preto”; jogadores que, segundo os boleiros, estão em movimento e podem 

utilizar o contraste de suas condições para jogar em qualquer time. Desse modo, nesta 

apresentação exponho a metodologia etnográfica em movimento do “preto que é branco” e do 

“branco que é preto” na quebrada de Heliópolis, o que articula na minha escrita o contraste 

político do morador da quebrada que é pesquisador e do pesquisador da quebrada que é 

morador. Instrumentos que têm feito aparecer, em minha análise, potentes metáforas 

etnográficas para pensar antropologicamente a quebrada e politicamente a teoria 

antropológica. 

 

Entra pesquisadora, sai secretária: engajamento como inserção em campo 

Paula Cristina Corrêa Bolonha (UFSCar) 

Este artigo, reflexão parcial de uma pesquisa de mestrado em andamento, é fruto de um ano de 

pesquisa etnográfica realizada junto ao Movimento de Moradia da Região Centro (MMRC). O 

MMRC é um movimento social composto por famílias de baixa renda que reivindicam, através 

da inserção em programas de políticas públicas, o direito à moradia digna na cidade, em 

particular, no centro de São Paulo. O que proponho neste trabalho é discutir, a partir da 

experiência etnográfica, os caminhos que me levaram da pesquisa à militância no Movimento 

supracitado, e as reflexões desdobradas desta relação, do ponto de vista antropológico, ético, 

político e militante. 
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MOSTRA DE FILMES ETNOGRÁFICOS 

Segunda à sexta-feira, 18 a 22/09, a partir das 17h30 

Sala Multiuso 

 

Histórias Flutuantes: "Barbadianos" em Porto Velho/ Rondônia 

Cristiane Paião (Unicamp) 

Este trecho do documentário "100 Anos de História" apresenta narrativas sobre os processos de 

colonização da região em que hoje está a terceira maior capital da região Norte do Brasil - 

contexto marcado por inúmeros conflitos entre os "novos habitantes" (no caso deste episódio, 

imigrantes "barbadianos") e os povos amazônidas que já estavam inseridos no local, entre eles, 

indígenas e ribeirinhos. O material foi elaborado na ocasião do centenário de Porto Velho/ 

Rondônia (2014) e faz parte da pesquisa de mestrado intitulada "HISTÓRIAS FLUTUANTES – 

Identidade e (re)significação cultural em narrativas sobre o rio Madeira e a Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré", em curso atualmente no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social da Unicamp. 

 

O Cavalleiro Elyseu 

Iulik Lomba de Farias (UFGD) 

O filme se trata de um documentário biográfico sobre o cineasta e documentarista Elyseu 

Visconti Cavalleiro, precursor da Antropologia Visual no Brasil. A partir de depoimentos gravados 

na residência de Elyseu na cidade de Teresópolis-RJ entre 2010 e 2014 (ano de sua morte), seus 

discursos reflexivos e memórias afetivas são entrelaçadas a imagens de arquivo e aos filmes 

realizados por ele, arquitetando uma poesia entre a autobiografia e a etnografia mediada pelo 

Cinema. 

 

"Na Missão, com Kadu" 

Aiano Bemfica, Kadu Freitas e Pedro Maia de Brito (UFMG) 

No maior conflito fundiário urbano da América Latina, companheiras e companheiros da região 

ocupada da Izidora marcham pela moradia digna. Kadu, liderança e cineasta, leva sua câmera 

para a marcha e nela traz de volta alguns registros do dia 19/5/15. À beira do fogo ele relembra 

o dia, a luta e o sonho. 

 

As mulheres e a fibra 

Diogo Dubiela (UFRGS) 

As mulheres e a fibra é um videodocumentário etnográfico com o grupo de mulheres Art&Mãe 

- vinculado a Cooperativa 20 de Novembro do Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

(MNLM), na cidade Porto Alegre – Brasil. Mostra a dinâmica de trabalho do grupo com a fibra 

de garrafa PET e sua produção de sentido no mundo contemporâneo, destaca uma forma de 

sociabilidade feminina costurada de maneira criativa com a economia solidária e o processo 

etnográfico como relação de troca, aprendizado e formação de vínculo. Mundos que negociam 

no cotidiano da cidade em um processo onde a fibra de garrafa PET é alçada ao status de 

elemento diacrítico-estético, o qual carrega em si a expressividade máxima do encontro 
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etnográfico, por isso a fibra é o principal elemento da instalação etnográfica que resulta de todo 

o processo. Uma produção audiovisual que versa sobre sociabilidade urbana e feminina, 

trabalho, economia solidária, amizade, imagem, etnografia e arte. 

 

Eu não vou para o céu? 

Mariana Rodrigues, Jhonatas Simião e Jeferson Batista (PUC-Campinas/Unicamp) 

Eu não vou para o céu? incita uma reflexão acerca das igrejas inclusivas e apresenta a trajetória 

de pessoas LGBTs que saíram de denominações tradicionais e hoje podem manifestar sua fé em 

conformidade com a orientação sexual e de gênero e a doutrina religiosa. 

 

Surara, a luta pela terra Tupinamba  

Veronica Monachini e Thomaz Pedro (Unicamp) 

O documentário acompanha parte do processo de autodemarcação das aldeias do povo 

Tupinambá do baixo Tapajós, que busca pressionar o governo para reconhecer a área em que 

vivem como território indígena. Essa luta pela terra evidencia a ligação que esse povo tem com 

a natureza que é constantemente atravessada pela cosmologia e pela relação que eles 

estabelecem com os Encantados. 

 

Osiba Kangamuke 

Tauana Kalapalo, Haja Kalapalo, Veronica Monachini e Thomaz Pedro (Unicamp) 

Osiba Kangamuke é uma realização de pesquisadores e cineastas em parceria com as crianças 

Kalapalo da aldeia Aiha. O filme é uma apresentação da aldeia e vida Kalapalo a partir olhar 

das próprias crianças, que participaram não só da atuação, como da concepção e processos de 

filmagem. 

 

Elas 

Stephane Ramos Araujo  (Unila) 

Elas é um documentário que imerge na realidade de algumas mães pernambucanas, que tiveram 

bebês com microcefalia, com o intuito de conhecer as suas histórias e a sua visão de mundo. 

 

enSombreados nº VI - Dance for Grimes ou, o nascimento de nêmesis sobre os olhos da roda 

Ian Medeiros (Unicamp) 

enSombreados é um estudo sensível que surge após reflexões e disjunções trabalhadas junto do 

que chamarei de Mito e Ritual, mas especificamente, seria um trabalho sobre mito e ritual; 

porem ele é uma resposta também a um não-trabalho. Estudos Sensivels sobre mits e rits/riths; 

assim, procura narrar e pensar-sentir sobre os caminhos entre magia e a percepção magica, a 

constituição dessa percepção se demonstra simbólica quanto a noções(-percepções) que temos 

do mundo, que criamos reproduzimos e vivemos (percebemos); Os caminhos culturais e as 

narrativas simbólicas que permeiam esse campo, alem de (acredito) potentes, seguem a uma 

representação do que o pensamento sobre eles reverbera. as linhas retas, que seguem a uma 

dividida são agua, o lago, que por baixo movimenta, o espaço profundo é também uma 
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percepção sobre o maligno da crueldade (humana?), ou apenas pensamento magico. A 

antropologia a cerca do espaço rito e narrativa-social?-humana, é parte do que ensombreados 

busca pensar junto e causar, uma noção que reflita a percepção (e a repetição) do movimento 

de coisa sociais; ao fazer antropologia se faz também cultura, ao se trabalhar acerca das 

questões das quais os pensamentos antropológicos se constituem é também reproduzir e criar 

um mundo de agora; Assim falar se helena é ou não filha de zeus é importante, nos significados 

simbólico-culturais e na constituição de um movimento de percepção sobre o que a narrativa 

helena e a narrativa deus tem a nos mostrar sobre as nossas narrativas desculpas ações e 

posicionamentos. Não cabe apenas dizer, que helena não é filha de zeus, cabe perceber que ela 

sendo ou não filha de zeus, o mundo a cantou-marcou-culturalizou-disse como filha do cisne-

zeus, assim o passo da duvida é também o de uma certeza; alem da outra certeza* oculta, helena 

não é não foi e não será filha de zeus. As sombras da noite Nyx, que da a luz-vida-nascimento a 

dançarina Nêmesis,mãe de helena, cantam sobre o agudo oculto do que uma representação 

narrativa pode ter ou dizer, são doloridas porque são vivas, são magicas porque assim são 

reconhecidas; a narrativa magica sendo ali representada por um yin, frente ao pensamento 

social cientifico, ou simplesmente de criação de verdades especificas. 

*realidade [sinopse-referencia de 2016] 

 

Kayka Aramtem: saber e tradição de um sábio arukwayene 

Elissandra Barros da Silva; Adonias Guiome Ioiô; Carina Santos de Almeida; Ramiro Esdras 

Carneiro Batista (Unifap) 

O sábio Arukwayene realiza a Kayka Aramtem, ritual que não era praticado há quase quatro 

décadas. Para tanto, ele precisa fazer todos os preparativos, esculpir bancos e mastros, preparar 

flautas e ensinar os Palikur-Arukwayene a tocar. O filme mostra o sonho do sábio Wet sendo 

concretizado através da Kayka. 
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EXPOSIÇÃO VISUAL 

Segunda à sexta-feira, 18 a 22/09 

Distribuída pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

 

HISTÓRIAS FLUTUANTES – Identidade e (re)significação cultural em narrativas sobre o rio 

Madeira e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em Porto Velho/ Rondônia 

Cristiane Paião (Unicamp) 

Estas imagens fazem parte da pesquisa de mestrado intitulada "HISTÓRIAS FLUTUANTES – 

Identidade e (re)significação cultural em narrativas sobre o rio Madeira e a Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré em Porto Velho/ Rondônia", em curso atualmente no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social da Unicamp. Algumas, são fotografias, registradas no 

primeiro dia do campo realizado pela pesquisadora em 2014, quando a cidade havia acabado de 

passar pela maior cheia da história do rio Madeira - após a instalação de duas usinas hidrelétricas 

(Santo Antônio e Jirau). Outras, são "conjuntos" de frames e documentos históricos inseridos na 

narrativa de um documentário produzido junto aos interlocutores, que ainda está em 

andamento. Todo este material foi elaborado no âmbito da disciplina "Antropologia da 

Imagem", ministrada pela Profa. Dra. Fabiana Bruno e tem o objetivo de ajudar a pensar as 

possibilidades de escrita e leitura antropológica permitida e/ou potencializada pela 

"Antropologia da Imagem". A pesquisa, como um todo, pretende observar como, e em que 

medida, são atualizadas as narrativas sobre os processos de colonização do município de Porto 

Velho/Rondônia, terceira maior capital da região Norte do Brasil. O objetivo é, além disso, tentar 

entender com que conceitos e significados é pensada a questão da participação política em 

relação ao patrimônio histórico e cultural da cidade, principalmente em relação ao debate atual 

sobre os problemas e possibilidades para a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). A 

hipótese aqui é de que o “futuro” e os processos de “tomada de decisão” em relação ao 

patrimônio histórico e cultural da capital estejam sendo pensados por alguns desses nativos em 

uma espécie de “passado atualizado”, que (re)significa memórias e identidade(s) em um 

movimento cíclico no tempo e no espaço.  

 

O Ciclo Sagrado Dos Altos Cumes 

Duvan Escobar (Unicamp) 

Este ensaio fotográfico reflete sobre a relação dos Misak com o Páramo (bioma de alta 

montanha no norte dos Andes). O sistema cosmológico desse povo indígena caracteriza-se por 

uma intima relação com as lagoas, o arco-íris, o fogo e algumas plantas ubicadas em lugares 

sagrados de alta montanha. Durante minha pesquisa de campo para o mestrado, explorei as 

formas tradicionais de aprendizagem e visitei os principais espaços sagrados para os Misak, 

querendo entender as dinâmicas através das quais se constroem, mantêm e transferem os 

conhecimentos e saberes próprios. Um dos resultados desse processo etnográfico, foi um amplo 

acervo fotográfico que fez parte da minha dissertação, através desse material construí uma 

narrativa visual que complementou os resultados escritos da pesquisa. Apresento aqui, uma das 

series que fazem parte desse trabalho.  
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Curdos e Copenhague: Ocupando Espaços e Criando Resistências 

Tiago Duarte Dias (UFF) 

Em 2014, os avanços do Estado Islâmico no Iraque levaram diversos membros de uma minoria 

religiosa curda, os iazidis, a uma situação de desespero nas montanhas de Sinjar. Imagens e 

relatos de mulheres e crianças sendo levadas como escravas sexuais, homens sendo mortos e 

enterrados em covas rasas, e grupos que fugiram sem levarem nada, e que encontravam-se 

isolados e sem água ou alimentos passaram a fazer parte da narrativa midiática. Tais eventos 

levariam as diversas comunidades curdas em diáspora a se manifestarem, e dentre essas 

comunidades, encontra-se também a comunidade curda em Copenhague, capital 

dinamarquesa. Tais manifestações, ao retratarem diversos campos simbólicos, tanto étnicos, 

quanto partidários, demonstra tanto as divisões presentes dentre os curdos em Copenhague, 

ao mesmo tempo em que afirma sua identidade étnica em comum. É na articulação desses dois 

elementos, ou seja, a identidade étnica compartilhada e as divisões inter-étnicas, que tal 

manifestação ocorrera, e através da qual tais fotos irão demonstrar. 

 

Catopês de Milho Verde - Festa de Nossa Senhora do Rosário do Serro 

Ana Rabêlo (Unicamp) 

As fotos foram tiradas durante trabalho de campo nas festividades de N.S. do Rosário na cidade 

do Serro. 

 

PER AGRO (Caminhar pelos Campos) 

Leandro Gomes (Universidade de Coimbra-Portugal) 

O Caminho de Santiago, proclamado o primeiro Itinerário Cultural Europeu, em 1987, pelo 

Conselho da Europa, representa um elemento cultural de grande complexidade com quase dois 

milénios de história, permeia fronteiras e atrai a cada ano centenas de milhares de pessoas . 

Investigar este tecido cultural construído ao longo do tempo e espaço revela-se uma mescla de 

desafio e motivação, pois ao penetrar nesta trama deparamo-nos com uma convergência de 

elementos tangíveis e intangíveis no mosaico enigmático de um património vivo e latente. As 

fotografias apresentadas pelo autor nesta exposição, consistem de parte do trabalho 

desenvolvido na pesquisa que decorreu na realização do Mestrado em Antropologia Social e 

Cultural e Social, intitulado “ “Olhares Sobre o Património - Uma Etnografia do Caminho de 

Santiago Português”, entre os anos de 2010/2012, na Universidade de Coimbra/ Portugal, que 

fazem parte do registro pessoal realizado durante o trabalho de/em campo, pela rota 

portuguesa de peregrinação a Santiago de Compostela, no denominado Caminho Central, cujo 

trajeto ao norte de Portugal - PT teve como início a cidade do Porto, a seguir pelas principais 

localidades de Vilarinho (PT), Barcelos(PT), Ponte de Lima(PT), Rubiães(PT), Valença do 

Minho(PT),Tui em Espanha- ES, Porriño(ES), Redondela(ES), Pontevedra(ES), Briallos(ES), Calda 

de Reis(ES), Padrón(ES), com chegada a cidade de Santiago de Compostela em Espanha. 

 

Entre histórias e memórias: um registo etnofotográfico do cotidiano 

Amanda Ferreira da Silva (UFAL) 
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Entre histórias e memórias: um registo etnofotográfico do cotidiano revela lugares, situações e 

movimentos que compõem os enredos da vida cotidiana, celebrando momentos que 

configuram os processos identitários e o sentimento de pertencimento de diferentes sujeitos. 

As fotografias possuem um caráter intersubjetivo, procurando uma aproximação do público às 

diferentes realidades, aguçando seus olhares e confrontando suas visões de mundo. Além disso, 

as etnofotografias podem desvelar os laços do público com as situações ou grupos socioculturais 

fotografados, levando-o a rememorar momentos de sua vida e a revisitar sua própria história. 

 

Palavra florida em movimento: Acesso a um mundo-outro na Serra Mazateca de Oaxaca, 

México 

Ana Paula Lino de Jesus (Anita Lino) (MN/UFRJ) 

Serra Mazateca, lugar de um relevo acidentado que se estende pela Sierra Madre Oriental, uma 

cordilheira que corta o norte do estado mexicano de Oaxaca. Seu nome corresponde à etnia da 

população que a habita, os mazatecos: indígenas, falantes de uma língua tonal (composta de 

três tons – alto, médio e baixo –), bastante vulgarizados internacionalmente pela prática do uso 

ritual de cogumelos psilocíbicos e pela figura de María Sabina, uma curandeira que se afamou 

no final dos anos 1950 por conta da manipulação de ditos cogumelos e de certos cantos em suas 

"veladas" (rituais de arte de cura). 

As fotografias trazem imagens tiradas nas referidas serranias, focando-se na região do município 

de Huautla de Jiménez – onde viveu María Sabina –, local que recebeu, em novembro de 2015, 

o título de “Pueblo Mágico” pela Secretaria de Turismo Federal. A vulgarização da figura de 

María Sabina e da ritualização de uma “planta de poder” com potencial psicotrópico – 

considerando-se que, para os mazatecos, o cogumelo é uma “flor” (do mazateco, "ndi naxó": lit. 

“pequena flor, florzinha”) –, trouxe ao cenário de Huautla, desde o final dos anos 1950 até a 

contemporaneidade, um contingente estrangeiro bastante específico: hippies, jipitecas; 

sacerdotes avessos à prática da ingestão de cogumelos e ritualísticas indígenas e também 

outros, contrários a estes, vinculados à teologia da libertação; místicos de várias linhagens, 

(etno)poetas, artistas famosos; psiconautas, linguistas, antropólogos; turistas ávidos por provar 

de "realidades de outra ordem". 

Dentro deste ambiente, entre os mazatecos, “multiplicado” por uma espécie de “turismo 

psicodélico”, o cogumelo foi ganhando outras formas, por vezes “ceticamente laboratoriais”, e 

por outras, “espiritualmente mágicas”, satisfazendo uma ontologia ocidental, para a qual existe 

uma “consciência” que pode ser “alterada”, comportando-se de modo distinto à “consciência 

normal” – uma bioética que se dispõe no sentido de que o fungo é um objeto psicotrópico 

passível de ser ingerido. Para os mazatecos, entretanto, diferentemente de tais “definições 

estrangeiras”, os "ndi naxó" são alteridades que, mediante a ingestão, da mesma forma que os 

sonhos, permitem o acesso a um mundo habitado por seres “outros” que detêm o poder de 

enfermar e curar – um mundo que convive e retroalimenta o mundo em que se vive 

cotidianamente. 

As fotografias apresentadas mostram, neste sentido, atividades ligadas ou próximas deste 

“mundo-outro”, seja através: da entoação de palavras ritualísticas (mesmo que estas sejam 

orações liturgicamente católicas); da fumaça de copal (resina que se queima, amplamente 

utilizada na Mesoamérica); do contato-contrato (mediante pagamentos rituais e/ou promessas) 

com Chikón Tokoxo (uma alteridade da cosmogonia mazateca que vive no chamado Cerro de la 
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Adoración – em mazateco, “nindó Tokoxo”, lit. “montanha de Tokoxo”–), com outras 

alteridades, humanas ou não-humanas, da própria ontologia mazateca – caso dos próprios "ndi 

naxó", que para os mazatecos são “florezinhas”, “sujeitos” que auxiliam na gestão da vida e da 

morte, da doença e da cura –, ou mesmo com pessoas estrangeiras. 

A “palavra florida” que se move, e que faz presença nas cenas de cada uma destas fotografias, 

é a palavra “vegetalizada” que certas alteridades do “mundo-outro” proporcionam ao conteúdo 

da fala, não necessariamente (e apenas) mediante a ingestão de "ndi naxó", mas sim em razão 

das atitudes de reciprocidade com os seres desse “mundo-outro”, e das performances ligadas a 

tais atitudes. 

 

Os vegetais enquanto sujeitos antropológicos: um ensaio imagético acerca de novas 

representações para as batatas em ambientes urbanos. 

Myriam Melchior, Edilene Castro (UFRJ) 

"Tjao nda!" (“¡Qué el aire les sea provechoso!”). 

Atribuir um papel proeminente aos alimentos para entender a cidade e a urbanidade é uma 

noção que se confronta com a nossa compreensão intuitiva do mundo em geral. Isto porque as 

cidades e o espaço urbano tornaram-se naturalizados em nosso imaginário, não obstante suas 

origens de certo modo recentes sob o ponto de vista da existência humana. Espaços com densas 

massas de pessoas, a maioria trabalhando longe de setores alimentares ou de subsistência, as 

cidades e a ambientação urbana contemporânea tornaram também a comida algo naturalizado. 

No passado, a comida esteve muito próxima à tessitura da vida, propriamente dita, pois 

vinculada à certezas e incertezas acerca da sobrevivência das pessoas. Assim, se no passado a 

alimentação foi cercada de rituais que buscavam “garantir” a sobrevivência de grupos, castas, 

clãs ou comunidades, nos modos de vida modernos, centrados nas cidades, as conexões entre 

os setores alimentares, o cosmo e as pessoas esgarçaram-se, dando lugar à conteúdos 

simbólicos e culturais sobre a comida e o comer nos quais o alimento, em sua acepção antiga, 

tornou-se invisível. Um olhar antropológico acerca do papel do alimento na construção da 

vivência da cidade e da urbanidade volta-se para dotar a sua importância associada à 

individualização dos sujeitos e suas escolhas, sendo base, embora invisível em relação aos seus 

processos de origem, no processo de socialização humana.  

De acordo com o antropólogo estadunidense Sidney Mintz (2001), o comer e a comida 

assumiram uma posição central no aprendizado social da modernidade e, neste sentido, a 

alimentação pode ser entendida como a expressão protocultural, dos cuidados parentais. 

Cuidados de onde os sujeitos, ao menos no Ocidente, são socializados para deixar suas maneiras 

“naturais” e “animais” e adentrar na civilização e maneiras “cultivadas”. Neste contexto, as 

práticas de cultivo e de obtenção dos alimento deixaram de significar “sobrevivência” ou 

“incerteza” para tornarem-se imagens, num sentido vinculado à sua aparência estética, cuja 

presença excessiva e repetitiva apoia-se na publicidade, de modo que a comida e o alimento são 

percebidos como um objeto tanto corriqueiro como espetacularizado.  

Considerando tais condições, este trabalho busca comentar, por meio de imagens, algumas 

destas representações contemporâneas sobre os alimentos em ambientes urbanos. Para tanto, 

utilizamos como fonte a nossa pesquisa em desenvolvimento sobre os vegetais e os legumes 

considerados “feios”. Ao não se encaixarem no padrão estético exigido pelo mercado e a 

sociedade de consumo de alimentos, vegetais e legumes são descartáveis e jogados fora 
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meramente por sua aparência. Vale explicar que nossa escolha pelos vegetais e legumes 

fundamenta-se, de um lado, por estes serem alimentos que contrastam com aqueles 

considerados “hierarquicamente” superiores e desejáveis – como, por exemplo, as carnes, os 

doces, os queijos, os pães – , além de procurar, através desse grupo de alimentos, tatear as 

margens do contato urbano com a terra, o plantio, os espaços e os cenários rurais. De outro, 

consideramos os vegetais e legumes no encaixe de discursos que buscam torná-los “desejáveis”, 

associando-os à noção de saúde e à vida saudável. No ambiente urbano, esses alimentos 

permeiam as novas pautas alimentares atreladas à ética ou à moral alimentar, como é o caso do 

veganismo, do crudivorismo, dentre outras tendências.  

Estes vieses, tais como apontados, problematizam os alimentos “feios”, mostrando-os enquanto 

diferença e mesmo alteridade: estes alimentos estão em franca oposição a estética visual de 

uma sociedade lastreada pelas imagens da indústria da alimentação. Assim, partindo do discurso 

saudável – dos corpos belos, atléticos e bem nutridos, conforme os significados do consumo de 

“saúde” – os vegetais que apresentam anomalias são descartados. Tal descarte ocorre, não 

somente na indústria da alimentação, incluindo os atravessadores como as redes de 

supermercados e os dispositivos imagéticos da publicidade em diversos veículos, mas também 

em espaços que situam-se nas margens entre o urbano e o rural, tal como as feiras livres. Neles, 

o alimento carrega um significado próximo à noção de estilo de vida saudável ao ser considerado 

“fresco”. O descarte de legumes e vegetais nestes espaços indica, segundo a nossa pesquisa – 

que contou com oitenta entrevistados em duas cidades (São José dos Campos - São Paulo, Rio 

de Janeiro) – sua associação com “corpos saudáveis”: sem deformações.  

Os alimentos “feios” parecem provocar sentimentos de incerteza associados à variadas 

representações como: “não houve seleção prévia”; “falta de cuidado”; “sementes com 

doenças”; “agrotóxicos” e assim por diante. Vê-se que na sociedade urbana, o alimento, embora 

seja o componente mais central à sua própria construção, tornou-se de certa forma invisível por 

si mesmo, sendo acessado por meio de representações normatizadas segundo referências do 

excedente de alimentos, e não a sua falta, e de certezas, e não de um processo associado à 

inconstância de forças naturais e cosmológicas. O descarte dos alimentos “feios” parece 

sustentar uma lógica que “exorciza” os sentidos arcaicos vinculados aos alimentos, enquanto 

sobrevivência e incerteza.  

Visando desconstruir esta lógica, escolhemos tomar os alimentos ‘feios” como atores, 

vinculando-os a ideia de corpos performáticos. Além disso, nosso ensaio de imagens confere à 

batata um papel de referência e protagonista de lógicas do descarte. Vale acrescentar que as 

batatas têm um papel fundamental na construção da modernidade. Originárias das Américas, 

as batatas foram levadas para a Europa durante as Grandes Navegações, tornando-se o 

alimento, por excelência, da industrialização: adaptando-se aos solos, fácil de plantar e de 

colher, garantiu alimentação de baixo custo para fomentar o sistema capitalista.  

Conforme explica, o jornalista britânico Tom Standage (2010), no início, a batata foi desprezada 

e considerada comida para os menos afortunados, por causa das suas formas únicas, suas cores 

e sua estética inestética que repelia as pessoas, sendo que a crença de que a aparência da planta 

ditava sua finalidade fez da batata ainda mais inadequada como alimento. A batata, portanto, 

não aparece nas grandes telas da arte e no estilo Natureza Morta, tanto na Europa como na 

América do Norte. Era considerada alimento de pobres. Curiosamente, a batata é o assessório 

primordial da cultura alimentar contemporânea em suas duas principais vertentes: o fast food 

estadunidense e da cozinha gourmet francesa.  
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Por seu papel na história social da modernidade e sua plasticidade, vemos na batata e nas suas 

(im)perfeições um lugar carregado de representações simbólicas para onde foram canalizados 

os sentidos sociais de incerteza e por onde estes também foram expurgados, procurando-se 

transformar a sua “estética” para domestica-la por meio de cortes especializados e preparações 

numa lógica cultural – os fastfoods e a cuisine gourmet – forjando o “conhecimento técnico” da 

Gastronomia. Nesta lógica, os alimentos considerados “feios” são igualmente desperdiçados – 

os dados atuais indicam que um terço da produção mundial de alimentos é jogada fora –, mas 

também despertam a curiosidade e, em alguns casos, a repulsa das pessoas que os observam, 

ainda que muitas vezes suas formas possam ser semelhantes às formas humanas. Nossas 

pranchas procuram fazer menção a tais considerações, buscando um traço de união entre 

imagens de batatas consideradas “feias” e imagens performáticas do corpo humano em 

movimento, tendo-as como fonte e forma de inspiração. Com isso, buscamos ainda desconstruir 

e problematizar os alimentos como sujeitos antropológicos, de modo a trafegar em novos 

terrenos e interpretar linguagens nas sociedades urbanas e contemporâneas no seu vínculo com 

a alimentação e produção de cultura. 

 

Uma noite de alegria entre jovens krahô 

Eduardo Santos Gonçalves Monteiro (USP) 

Este é um ensaio fotográfico sobre a alegria de crianças e jovens krahô, índios situados no 

Tocantins e falantes de língua Jê. Foi realizado logo após o término de uma grande festa que 

ocorria na aldeia Rio Vermelho, o Pempkahak Hopintohontxiré. Não apenas o calor da grande 

fogueira aquecia aquela noite fria: por todo o pátio espalhavam-se gargalhadas, correrias, 

pulos, cantigas, danças, namoros, brincadeiras. A festa havia acabado, mas a alegria não. Festa 

e alegria, ambas são expressas pelo mesmo termo – amijkin –, e esta confluência parece dar 

pistas de muito do que é crucial para a socialidade krahô. 

 

El carnaval del pueblo: danças na festa de Sāo Miguel Arcanjo, padroeiro de Tzinacapan, 

México 

Lucas da Costa Maciel (Unicamp) 

A festa do padroeiro Sāo Miguel Arcanjo é realizada anualmente, durante a última semana de 

setembro, na localidade nahua de San Miguel Tzinacapan, Município de Cuetzalan del Progreso, 

no estado mexicano de Puebla. A festa, feita para contentar o Santo, associa-se com o ciclo 

agrícola. Nela, os nahua devotam sua fé a Sāo Miguel e renovam sua aliança com ele. Contente, 

o Santo padroeiro proverá uma ciclo agrícola benéfico; caso contrário, uma série de tragédias 

podem se abater sobre a comunidade, como o tombamento das roças de milho, pragas, chuvas 

excessivas ou escassas e inundaçōes ou secas prolongadas, entre outras. Neste processo, os 

danzantes assumem um papel central. A execuçāo das suas danças e rezas rituais sāo 

fundamentais nas performances da diplomacia cosmopolítica, produzindo efeitos concretos 

sobre a vida da comunidade e a relaçāo que ela estabelece com o Santo. Neste ensaio, 

apresentamos alguns dos grupos de danzantes na procissāo de passeio ao Santo, um dos 

momentos da festa. 
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Falar com movimentos, enxergar com o tato: Reflexões sobre as formas de observar e 

descrever na Antropologia, a partir das imagens de uma etnografia sobre o tango dançado 

Brunela Succi (Unicamp) 

As imagens aqui reunidas são registros fotográficos e audiovisuais que produzi durante a 

pesquisa de mestrado intitulada “Entre Berlín y Buenos Aires: intercambios y corporalidades en 

la práctica del Tango Queer”, defendida em janeiro de 2014 no Instituto de Estudos Latino 

Americanos da Freie Universität Berlin. No entanto, a presente seleção de imagens, bem como 

a presente reflexão, surgiram ao longo da disciplina de “Debates Contemporâneos em 

Antropologia Social” ministrada pelo Prof. Dr. Christiano Tambascia na Unicamp em 2016, e mais 

especificamente durante as discussões sobre a delimitação da Antropologia Visual como 

subcampo da Antropologia nos anos 1970 e suas consequências para o giro reflexivo na 

Antropologia dos anos 1980.  

A partir do debate em aula, comecei a questionar o tipo de uso que eu mesma havia feito das 

imagens em meu trabalho de mestrado. No mestrado, debrucei-me sobre a produção de 

técnicas corporais e performances de gênero em dois circuitos internacionais de uma 

modalidade específica da dança do tango, o tango queer. A análise enfocava as performances 

de dança e códigos de sociabilidade nas milongas (os bailes de tango), em busca das 

transformações nas linguagens corporais no circuito queer e suas relações com o 

questionamento às normativas sexuais e de gênero. À época da pesquisa, tanto o material 

fotográfico quanto os vídeos de performances de dança (gravados por mim ou coletados no 

youtube) foram fundamentais para a observação e análise dos gestos e corporalidades que me 

interessava descrever. Esses registros serviram de complemento a um tipo particular de 

observação que predominou como forma de produção de evidência na minha pesquisa: as 

sensações táteis e a percepção motriz das técnicas da dança em meu próprio corpo. Contudo, 

essa forma de “observar” impôs também outra dificuldade em relação aos registros: as fotos 

que fiz eram, em sua maioria, quadros escuros rabiscados por emaranhados de borrões, dentre 

os quais os leitores não informados podiam identificar com clareza os gestos. Dado que feitas 

com câmeras amadoras e sem autorização para usar dispositivos como o flash ou os tripés, a 

leitura dessas fotos dependia muito mais de um conhecimento aprofundado das técnicas da 

dança, do que do uso de técnicas e tecnologias avançadas de fotografia.  

Durante o curso, também me voltou à memória a desqualificação da minha dissertação pela 

banca de defesa, sob o argumento de que a ausência de imagens impossibilitava a visualização 

daquilo que eu havia descrito apenas com palavras escritas. Eu mesma desconsiderava utilizar 

meus “registros audiovisuais e fotográficos” como ilustração da dissertação, não somente 

porque considerava-os “ruins” técnica e esteticamente falando, mas especialmente porque 

entendia que eles jamais deveriam ser usados como “documentos da ‘realidade objetiva’ ou 

como meras ilustrações de textos verbais” (Feldman-Bianco e Leite, 1998), ou em outras 

palavras, que pudessem conter algum tipo de verdade auto evidente sobre a dança. Por outro 

lado, além do meu preconceito sobre o (pouco) valor técnico e estético das minhas fotografias 

e da necessidade de ter refletido especificamente sobre a produção e uso das imagens, havia 

uma hierarquização da descrição oral/escrita sobre outros tipos de linguagens. Essa 

hierarquização também se evidenciou na dificuldade que tive por longo tempo de poder 

entender que estava lidando com diferentes formas de linguagens, que por sua vez produziam 

discursos frequentemente paralelos, mas que também podiam coincidir ou colidir em diferentes 

momentos.  
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O tipo de uso que fiz das imagens, se bem se apoiou, por exemplo, na linguagem corporal para 

identificar coisas observadas através do corpo, privilegiava a escrita na apresentação do produto 

final – a dissertação -, ao mesmo tempo em que eu por muito tempo submeti a observação 

sobre o que era experimentado através do corpo às narrativas orais dos sujeitos sobre a sua 

própria experiência corporal, inclusive nos casos em que observei a limitação da fala em produzir 

narrativas e coerências sobre essa mesma experiência corporal observável de outras formas. Em 

diversos momentos e como bem adverte Scott (1998), tomei a experiência dos sujeitos – 

corporal ou narrada – como evidência, deixando de estar atenta à dupla operação de seleção e 

atribuição de sentidos que eu mesma como pesquisadora realizava. 

Propus-me, então, retornar aos registros imagéticos do meu trabalho de campo para, a partir 

deles, questionar: o quê determina as melhores formas de observar e descrever? Uma descrição 

densa (Geertz, 2008) tem que fornecer obrigatoriamente metáforas visuais para ser efetiva? No 

caso de que a descrição forneça imagens e metáforas visuais, qual relação deve/pode haver 

entre elas para a validação do conhecimento? Deve ser prioridade da etnografia e da 

antropologia a visibilização de técnicas corporais, identidades, práticas artísticas, etc? A 

reflexão, finalmente, cruzou algumas questões sobre o imperativo da visão em detrimento de 

outros sentidos como forma de produção de evidência científica e de legitimação do 

conhecimento antropológico, com questões sobre o imperativo da palavra escrita em 

detrimento da imagem como produto final da etnografia.  

Algumas destas imagens, extremante eloquentes durante o meu campo, mas equivocamente 

caladas durante o processo de escrita da dissertação, estão aqui, disponíveis nesta pequena 

mostra.  

 

Bambus amarrados: escoteiros e a construção de um mundo com as próprias mãos 

Marianna Lahr Faustino (UFSCar) 

Jovens uniformizados com o pescoço envolto por um lenço. Nas mãos apenas bambus cortados 

no tamanho exato e cordas finas mas resistentes. Colocam em pratica as técnicas mateiras do 

movimento escoteiro: nós, amarras e pioneirias. Habilidade e destreza de uma juventude que é 

capaz de construir toldos, torres, portais e mastros com as próprias mãos. 

 

Alguns Aspectos da Festa do Divino Espírito Santo 

Felipe Nery Alves Pinto & Carolina Junqueira Smith (Unicamp) 

Este ensaio fotográfico surgiu a partir de uma preocupação teórica suscitada por meu projeto 

de pesquisa “Os estudos rurais de Emilio Willems e a institucionalização da antropologia 

brasileira”, realizado enquanto mestrado em Antropologia Social no Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/UNICAMP). A Festa do Divino 

Espirito Santo emerge, aqui, a partir de uma fala de Antônio Cândido pela ocasião do XXXI 

Congresso Internacional de Americanistas. Ao realizar um balanço da produção científica sobre 

o rural no Brasil sob o título de L’État Actuel et les Problèmes les plus Importants des Études sur 

les sociétés rurales du Brésil (1955) Cândido afirma que “Deve-se tomar seu estudo [de Emilio 

Willems] da festa do Espirito-Santo para compreender até que ponto ele nos liberta do tom 

jornalístico e de toda a tirania do pitoresco, incorporando os estudos do Folklore rural à 
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antropologia e a sociologia. A influência de Willems não poderia ser mais feliz, no sentido de 

uma marcha decidida para a pesquisa empírica.” [Tradução minha].  

Dessa forma, é a partir dos textos em que Emilio Willems aborda a festa do Divino Espírito Santo 

como em Cunha: tradição e transição em uma cultura rural do Brasil , primeiro Estudo de 

Comunidade realizado no país e o artigo publicado em 1949 no American Anthropologist 

“Acculturative Aspects of the Feast of the Holy Ghost in Brazil” que surgiu o interesse deste 

ensaio. É a partir da etnografia realizada pelo pesquisador em 1945 no município de Cunha que 

entrei em contato pela primeira vez com as particularidades das festividades do Divino Espirito 

Santo.  

Digno de nota são, também, os filmes etnográficos registrados em maio 1936 no município de 

Mogi das Cruzes por Dina Lévi-Strauss. Nesse vídeo realizado para o Departamento Municipal 

de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo, são documentados alguns elementos típicos 

da festa do Divino Espirito Santo apresentadas pela autora como o Moçambique, a Cavalhada, 

aspectos religiosos das Festas, e Congada.  

A partir desses relatos e imagens produzidos na primeira metade do século passado, realizamos 

esse ensaio, Carolina Junqueira Smith e eu, no munício de São Luiz do Paraitinga, no Estado de 

São Paulo, entre os dias 2 e 4 de Junho. Como resultado dessa visita e experiência fotográfica, 

selecionamos as oito imagens que compõe este ensaio para incitar uma reflexão acerca da 

história das representações da Festa do Divino Espírito Santo na Antropologia Brasileira. São 80 

anos desde a filmagem de Dina Levi-Strauss e 70 desde o trabalho de Willems sobre Cunha em 

que o autor via o fim incipiente dessa tradição. Variação no tempo e também no espaço, com 

representações de três municípios diferentes, em que diversos aspectos das festividades do 

Divino Espírito Santo se expressam e estão longe de se desintegrar.  

 

A reprodução de uma viagem. Ou seria, a reprodução de imagens?! 

Luiz Henrique Campos Pereira (Unesp) 

Parte-se de que a viagem turística demonstra sua importância enquanto prática de lazer numa 

sociedade que marca ampla parte do usufruto do tempo livre pelo consumo. Mesmo que o gozo 

do tempo livre não seja pleno para todos, mostra-se a relevância, não de negar as viagens 

turísticas, pelo contrário, mas de considerar a ação dos viajantes para outros aspectos que não 

para o consumo tão somente. Isto é, pensar num turista que não apenas consuma e seja 

consumido por lugares e imagens – inclusive as imagens que o mesmo produz. Como sinaliza 

Krippendorf (2009), a questão, portanto, se assenta na consideração das conexões entre o 

trabalho, a moradia, o lazer e as viagens. É fundamental levar em conta que o homem não se 

desassocia de maneira passiva “[...] em homem-trabalho, homem-lazer, homem-fim de semana 

e homem-férias” (Ibid., p. 149). Em outros termos, mesmo em férias o homem não escapa de si. 

Tão logo, o ensaio foi produzido numa visita à Tailândia em 2016 com vistas para o potencial 

turístico do país e que, por sua vez, traz aproximações e distanciamentos na relação entre o lazer 

e o trabalho. Não se trata de apresentar o cumprimento de roteiros turísticos apoiado na 

autoridade que a imagens fotográficas podem exercer, ou ainda, de, por meio da reprodução de 

imagens, atestar o desejo do sujeito de se aproximar das coisas o mais próximo quanto possível 

como descreve Benjamin (1986). Trata-se de pensar sobre alguns aspectos da vida cotidiana e 

que, segundo Lefebvre (1991), é constituída na sua tripla dimensão (trabalho, lazer e família). 
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Entrechos anônimos 

Natalia Negretti (Unicamp) 

O ensaio lança um olhar sobre anonimatos e envelhecimentos no centro de São Paulo. 

 

O Ritual da Moça Nova Ticuna 

May Anyely Moura da Costa (Unicamp) 

Este ensaio é resultado da pesquisa de campo de mestrado desenvolvida em 2015 entre os 

Ticuna, em Umariaçú I, localizados no município de Tabatinga, Alto Solimões, no estado do 

Amazonas.  

O ritual da moça nova é uma demonstração de cultura do povo, e toda a comunidade Ticuna 

pode participar dele. A cerimônia é um rito de passagem. Ao menstruar pela primeira vez, a 

jovem que protagoniza o ritual é submetida à depilação do couro cabeludo, que é realizada na 

presença de convidados, do noivo e dos membros da família dela. Durante o ritual, a adolescente 

recebe orientação dos pais e parentes sobre como deverá se comportar para manter sua vida, 

construir e manter também a futura família, este ritual tem a duração de três dias. Após o rito, 

a adolescente (moça nova) entra na vida adulta.  

Para os Ticuna a realização deste ritual tem um significado comunitário importantíssimo. 

Acreditam os indígenas que se a festa não é realizada qualquer um da comunidade, 

principalmente a moça, pode ser atacada por seres “malévolos”, “demônios” ou “imortais” e ser 

comida ou ficar doente. Além dessa consequência individual, todas as famílias Ticuna correm o 

risco de não terem uma boa roça e, consequentemente, uma boa colheita pela aproximação dos 

seres na sua comunidade. Os Ticuna também falam que quando um ritual é bem feito todos 

ganham proteção, saúde, e a comunidade progride. Isso me leva concluir que uma das principais 

razões para fazerem essa festa é o medo desses seres “malévolos”, “demônios” ou “imortais” 

atacarem mortalmente a comunidade.  

Do ponto de vista cosmológico, a Festa da Moça Nova é feita para ela ver os imortais. Realizando 

a Festa da forma correta, a casa inteira onde acontece a festa é levada para o “céu” dos imortais. 

O problema é que hoje em dia, dizem os mais velhos, as pessoas não respeitam mais a 

sacralidade do ritual. Eles citam supostas evidências disso: segundo os anciões dos clãs, as 

crianças olham os instrumentos, as pessoas saem para namorar no meio da festa e as moças 

namoram os primos antes de passarem pela festa, meninas namoram com meninas e meninos 

namoram com meninos, a moça nova não fica tanto tempo reclusa das pessoas como antes e 

qualquer pessoa pode ver ela dentro do turí e até mesmo os que não pertencem ao clã dela.  

O contexto ritual é um momento singular por várias razões: é o espaço onde os imortais podem 

aparecer para os mortais; momento único para a sociedade Ticuna reviver a memória de seus 

antepassados; ocasião da moça nova ser apresentada como uma mulher pronta para casar; 

oportunidade de a moça aprender tudo que foi passado de geração para geração; período para 

ensinar a todos indígenas Ticuna ali presentes a cultura local e o significado de todos os 

ornamentos e objetos do ritual para a nova geração e principalmente para incentivar a 

aprendizagem dos cantos do ritual e assim assegurar que sejam cantados em outros rituais 

realizados na comunidade e em outras comunidades ticuna. 
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Mestra ceramista: agência na produção de arte alto-xinguana em contexto urbano 

Aline de Paula Regitano (Unicamp), André Regitano (Iau-Usp), Renato Tamaoki (Iau-Usp) 

Este ensaio é fruto de uma vivência sobre cerâmica alto-xinguana que aconteceu em Outubro 

de 2016 no ponto de cultura TEIA - Casa de Criação, na cidade de São Carlos/SP junto à ceramista 

Iamony Mehinako. As técnicas empenhadas pela artista remetem a maleabilidade da kamalu 

(barro), hora permeável, passível de desvios e incorporações como a matéria molhada, hora 

rígida e inacessível como a cerâmica queimada. Se por um lado os modos de fazer cerâmica alto-

xinguanas se assemelham e remetem aos conhecimentos transmitidos por antepassadas, por 

outro, é possível verificar características que marcam o traço das artistas alto-xinguanas, como 

a leveza das panelas de Iamony, e as incorporações e ressignificações que cada ceramista dá às 

suas produções ao longo de suas trajetórias. A realização da vivência deslocada do contexto 

regional alto-xinguano anunciou diversos fatores: o vínculo de determinados materiais a seus 

locais de origem como a kamalu (retirada do fundo de lagoas e rios da região), o akukutü (pó de 

cupinzeiro utilizado para temperar o barro)  e a casca da walapa (árvore nativa da região do Alto-

Xingu e algumas cidades nos entornos como Canarana/MT utilizada para a queima); o 

protagonismo dessas mulheres na interlocução e produção de espaços na cidade, agenciando e 

adaptando as formas de fazer arte, como a substituição de uma placa de cerâmica que serve de 

tampa do forno por artigos recolhidos de um ferro velho; ou ainda incorporações que já se 

tornaram características de suas técnicas, como a colher afiada que substitui a concha para 

raspagem das peças e o ralo confeccionado com pregos e tampa de lata de leite em pó. A 

cerâmica uniu, nesta vivência, mulheres em roda, mobilizou materiais e agências, alargou o 

campo das relações sociais, da circulação do conhecimento e das possibilidades de produção de 

arte. 
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EXPOSIÇÃO LITERÁRIA 

Terça e sexta-feira, 19 e 22/09, 19h 

Auditório Fausto Castilho 

 

Exotizar-se: Primeiros passos na Serra Mazateca de Oaxaca, México 

Ana Paula Lino de Jesus (Anita Lino) (MN/UFRJ) 

O relógio principal de Huautla de Jiménez marcava 5 horas da manhã do primeiro dia de 

novembro de 2013. Pude ver amanhecer aquele povoado. Minha amiga, uma artista visual que 

vinha da Cidade do México, não demoraria a chegar naquela cidade que se mostrava, cada vez 

menos timidamente, ‘exótica’. O idioma dos borrachos, todo torcido e enigmático, ressoava 

parecendo prenunciar que o terreno em que eu pisava era realmente desconhecido, diferente 

de tudo o que já havia visto. Quando o sol se localizava no centro do céu, já estávamos na casa 

de Don Filogónio, quem se dizia neto de María Sabina, uma curandeira huautleca que ]cara 

famosa na década de 1950 por conta de seus cantos e da manipulação que fazia de cogumelos 

psicotrópicos do gênero Psilocybe; foram aproximadamente duas horas de caminhada em pura 

subida até a casa onde ela viveu e onde viviam seus ditos parentes. Foi aí queesta minha amiga 

começara a notar o meu incômodo… E eu lhe confirmava: “No sé qué hacer. No entiendo 

mazateco, y veo que hasta los niños lo hablan. ¡Y qué idioma difícil! Nunca he leído etnografía 

alguna que trate de ellos, pero quiero conseguir algunas nociones más ‘antropológicas’ en los 

días que estemos por acá, en el sentido más etimológico de éste término”. Disse-lhe isto 

enquanto armávamos nossa barraca entre as árvores de um pequeno bosque que se localizava 

na parte de trás da casa que haveria sido de Sabina e que agora pertencia a seus netos – sim, 

barraca, para evitarmos gastar com hospedagem, já que aquela casa, bem grande, tinha quartos 

para hóspedes, com valores de 30 pesos mexicanos por noite. Minha amiga, calada, escutava 

aquele meu desabafo, e apenas se movia, estirando a lona para jogá-la sobre a armação que eu 

terminava de ajeitar. Não demorou, terminamos a montagem e o seu silêncio continuou. Fomos 

chamadas para almoçar, frijolitos (picantes) – bastante picantes! –, sem carne – a]nal nós duas 

éramos vegetarianas. Don Filogónio ligou o rádio e uma música começava a tocar: um canto de 

"cha xo’o" (los muertitos que voltam do umbigo da Terra para festejar aqueles dias de Todos los 

Santos). Os sons percussivos da vihuela, e aquele tambor forte com cantos aparentemente 

suaves, provenientes do rádio, tomavam todo o ambiente daquela casa (que me parecia gelada 

para aquele clima de montanha). Dona Rosalia, esposa de Don Filogónio, apressava-nos: ela 

queria nos levar ao cemitério para que velássemos por alguns instantes a “la abuelita Sabina” 

(como ela dizia). Muito embora falassem o castelhano, impressionava-me que entre si falassem 

o mazateco. Digo isto porque do último survey mais intenso que havia feito até aquele então, 

que havia sido no Vale do Rio Mantaro nos Andes Centrais do Peru em 2010, eu tivera uma 

experiência bem distinta: o quéchua wanka, variedade falada em tal região, já não era falado 

pelas crianças, e o castelhano havia se espalhado por grande parte do povoado, rendendo-me 

inclusive uma monogra]a acerca daquela variedade dialetal castelhana de substrato andino. 

Terminamos a comida e descemos pelo bosque até a estrada, onde Dona Rosalia fez sinal para 

uma pick up que funcionava como taxi. Detalhe: esta pick up exibia nítidos desenhos de 

cogumelos. Entramos na parte de trás, enquanto Dona Rosalia foi à frente. Apertamo-nos entre 

as outras pessoas que pareciam cochichar sobre a presença de duas forasteiras, de roupas 

esquisitas… Mas eu não podia entender coisa alguma, pois falavam o mazateco. Minha amiga, 
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que até aquele momento ]cara calada e observadora, resolveu, então,falar. “Anita, sé tú la 

exótica. Deja que te conozcan ellos, y así dejarán que conozcas tú de ellos”. Aquela frase, 

aparentemente simples, caiu-me como uma bomba. Um insight que, ainda que possa parecer 

ingênuo de minha parte, naquele momento me deixara atônita. Eu, naquele então, graduada 

em Linguística, ainda não havia iniciado formalmente meus estudos na Antropologia, mas posso 

dizer que ela, uma exímia fotógrafa, que aparentava ter olhos clínicos para a textura, a cor, o 

formato das coisas, parecia ter dado abertura a todo um debate interno que não deixou de me 

acompanhar por entre as tortuosas trilhas da onto-logia. Fazer-se exótico e deixar-se afetar: 

quem sabe esta seja a poderosa substância psicotrópica da Antropologia; um veneno que uma 

vez inoculado já não permite um retorno completo – o si parece sempre tornar-se outro, bem 

mais outro. 

 

Canção "Massa": As transformações do "ndi naxó" (o cogumelo psilocíbico) 

Ana Paula Lino de Jesus (Anita Lino) (MN/UFRJ) 

 

"Massa" 

 

Tocar o produto 

Tocar a Obra 

Tocar a massa 

Tocar a vida 

 

Massa comida 

Massa amassada 

Massa de gente 

Massa caliente 

 

Tocar o visível  

Tocar o intelecto 

Mastigar pela frente 

Transformar-se em inseto 

 

Objeto, dejeto 

Submerso… em gesto 

É daí, que vem o verso… Reverso. 

  



 

35 
 

MINICURSOS 

 

Índios em cidades: algumas abordagens na Antropologia 

Segunda-feira, 18/09, 14h 

Sala da Congregação 

Arianne Rayis Lovo (doutoranda/PPGAS-Unicamp) 

João Roberto Bort Júnior (doutorando/PPGAS-Unicamp) 

Esse minicurso tem como proposta abordar o fenômeno da presença ou experiência indígena 

nas cidades brasileiras que, embora bastante antigo, vem sendo problematizado de uma nova 

forma pela antropologia nas últimas décadas. O objetivo é lançarmos luz, mesmo que 

brevemente, às categorias que foram historicamente construídas -tanto pela antropologia 

quanto pelo imaginário nacional-, como “índios urbanos”, “índios desaldeados” ou “índios 

aculturados”, e que nos remete a um debate direto com noções importantes como 

aldeia/cidade, civilizado/primitivo, natureza/cultura, entre outras. Assim, o minicurso se 

pautará não em um recorte histórico que elucide tais conceitos, mas em artigos de caráter 

etnográficos recentes, bem como autores/autoras chaves ao debate contemporâneo que vem 

problematizando tais postulados, preocupados em trazer tanto uma perspectiva indígena 

quanto investigar o que é a cidade para os indígenas. 

 

Diários e Notas de Campo na Antropologia 

Terça-feira, 19/09, 14h 

Sala da Congregação 

Susana Soares Branco Durão (Unicamp) 

Os diários e notas de campo sempre exerceram fascínio nos antropólogos e outros intelectuais. 

A relação destas escrituras com os relatos de viajantes e a diarística romântica têm sido 

explorados. O debate dos anos 1980/90 em volta à publicação póstuma dos diários de 

Malinowski, celebrado entre nós como o grande inventor da observação participante de longa 

duração, é notório. A leitura dos diários do autor clássico suscitou críticas ao ato de revelação 

narcísica, à tentação imperial e outros problemas de ordem epistemológica presentes no ato 

etnográfico. Hoje, trabalhando em contextos complexos e plurais, que suscitam objetos de 

estudo polifacetados quando não elusivos, que lugar podemos reservar à prática da diarística 

entnográfica? Proponho, a partir de pesquisas em ambientes policiais, de segurança privada e 

trabalho vigilante pensar com os alunos sobre as racionalidades da anotação, classificação, 

sistematização e análise que esta ferramenta comporta. Falaremos também das possibilidades 

de edição e reescrita dos diários de campo na antropologia.  

 

Internautas do Pacífico Ocidental 

Segunda-feira, 18/09, 14h 

Sala de Vídeo 

Thiago Henrique de Oliveira Falcão (doutorando/PPGCS-Unicamp) 

O presente minicurso busca expor alguns conceitos iniciais e explorar os diversos campos 

abarcados pela etnografia digital, trazendo algumas reflexões sobre metodologias e ética de 
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pesquisa deste campo. A popularização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs), juntamente com a internet, se faz cada vez mais presente não só em nosso cotidiano, 

mas em diversos grupos sociais que passaram a utilizar smartphones, tablets e computadores. 

Assim, nos últimos anos, diversos trabalhos buscaram refletir não apenas sobre as relações 

existentes neste campo, mas também sobre as abordagens metodológicas que ele apresenta. 

Etnografia virtual, cibernetnografia, netnografia, antropologia digital são diversos conceitos 

utilizados para designar esses estudos etnográficos. Desse modo, a presente proposta traz um 

panorama dos conceitos pertinentes a esse campo de pesquisa, contextualizando suas origens, 

significados e desdobramentos. A partir disso, serão apresentados e discutidos, então, métodos 

e ferramentas que auxiliem à etnografia digital, além de suas implicações éticas, buscando 

diálogo com as atuais pesquisas dos participantes do mini-curso. 

 

A Antropologia e o giro decolonial: algumas ideias sobre teoria e método 

Quarta-feira, 20/09, 14h 

Auditório II 

Lucas da Costa Maciel (Mestre em Desenvolvimento Rural pela UAM-X) 

Chryslen Mayra Barbosa Gonçalves (mestranda/ PPGAS-Unicamp) 

A emergência e a visibilidade ganha pelas lutas étnicas marcaram uma série de transformaçōes 

na regiāo latino-americana; em certa medida, ditos processos se tornam fundamentais ao passo 

em que buscam alternativas à condiçāo colonial que está na matriz das relações estabelecidas 

entre os povos indígenas, afro-americanos e tradicionais e os Estados e as sociedades nacionais, 

por um lado, e o marco do dinamismo histórico e cultural em que se desenvolvem 

coletivamente, por outro. O impacto da açāo desses grupos sobre a teoria social tem levado a 

modos distintos de produzir conhecimento, desencadeando, entre outras coisas, o chamado 

“giro decolonial”: uma releitura crítica latino-americana das propostas pós-coloniais a partir das 

experiências de (re)existência na regiāo. [1]O decolonialismo surge de um desdobramento da 

teoria crítica latino-americana, cuja raiz remonta à teoria da dependência, à pedagogia do 

oprimido e à teologia da libertaçāo, e de um diálogo com a filosofia e a pedagogia interculturais 

e os estudos culturais latino-americanos. Impulsionada por uma série de autores vinculados ao 

projeto modernidade/colonialidade, dita produçāo teórica nos convida a questionar a 

modernidade européia e globalizante a partir da sua antítese, sua face oculta: a colonialidade 

da América e sua reverberaçāo nos distintos âmbitos da vida humana e social, as relaçōes ao 

redor do poder, do saber e do ser, entre outras. Neste sentido, se pretende uma alternativa para 

refletir sobre as formas a partir das quais se pensar a especificidade histórica dos nossos 

contextos latino-americanos. 

 

[1] Termo apresentado por Catherine Walsh para indicar um processo múltiplo de 

continuidade histórica dos povos ameríndios e afroequatorianos, que continuam existindo, mas 

se reformulando, re-existindo, e resistindo aos processos poliformais de espoliaçāo de 

patrimônio. Neste sentido, (re)existir é um conglomerado dos fenômenos de existir, re-existir e 

resistir muitas vezes coincidentes em um mesmo grupo determinado. 

 

A intenção deste minicurso é retomar os princípios da proposta decolonial à luz dos seus 

fundamentos disciplinares antropológicos para responder à seguinte pergunta: o que implicaria, 

em termos teóricos e metodológicos, uma antropologia decolonial? Interessa-nos explorar 

como fazer e responder perguntas antropológicas a partir de um arcabouço decolonial. Para 
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tanto, repassaremos alguns dos postulados teóricos centrais do decolonialismo, bem como de 

propostas metodológicas que surgem a raíz e do diálogo com eles. Com isso pretendemos que 

os interessados contem com os elementos básicos para empreender um aprofundamento 

pessoal no tema apresentado, uma vez que este minicurso terá um aspecto meramente 

introdutório. Cremos, ademais, que seja fundamental aproximar os programas teórico-

metodológicos que se originam e se desenvolvem no Brasil com as formas em que se pensa a 

Antropologia na América Hispânica, onde o decolonialismo tem sido impulsionado com enorme 

vitalidade. Com a intenção de dar conta daquilo que aqui se delineia, e tendo em vista nossa 

própria formação como etnólogos, nos centraremos na experiência de pesquisa com povos 

ameríndios, especialmente andinos e mesoamericanos. 

 

Antropologia da Criança 
Quarta-feira, 20/09, 14h 

Sala de Vídeo 

Gustavo Belisário (doutorando/ PPGAS-Unicamp) 

Veronica Monachini (mestranda/PPGAS-Unicamp) 

Apresentação: Este minicurso pretende fazer um panorama da produção da Antropologia da 

Criança no Brasil, passando por diversas temáticas e abordagens. Para isso abordaremos como 

as crianças apareciam nas etnografias clássicas, para discutir as problematizações em torno 

destes trabalhos e os conceitos que surgiram e auxiliam nos estudos com crianças na 

antropologia atualmente. Então apresentaremos alguns 

 

Temas a serem abordados: 

1) Noções básicas da antropologia da criança: 

i) Socialização e agência da criança 

ii) Concepções universalizantes de infância e história social do conceito de infância 

iii) Crianças nas etnografias clássicas 

iv) Fazer etnografia com crianças  

v) Desafios metodológicos para pesquisar crianças  

vi) O conceito de "culturas infantis" (SARMENTO, 2003) e suas críticas  

vii) Perspectiva relacional de ser criança 

 

2) Crianças indígenas: 

i) Autonomia das crianças indígenas e a relação com o aprendizado e conhecimento 

ii) O brincar na aldeia (NUNES)  

iii) Diferentes concepções de infância e de pessoa e seus impactos para se pensar criança   

iv) A importância dos cuidados corporais 

v) Crianças Xikrin (COHN)  

vi) Educação escolar indígena: Escolas Interculturais 

 

3) Escolarização, política e infância 

i) Piaget e sua concepção evolucionista da psicogênese infantil 

ii) A escolarização e o surgimento da pedagogia de acordo com Ariès  

iii) O conceito moderno de infância e suas articulações com o surgimento do Estado 

moderno  

iv) Relações entre infância e política  

 

4) Brincadeira 

i) Brincadeira enquanto comunicação (BATESON) 
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 ii) Realidade e fantasia 

 iii) História social do brinquedo 

 iv) A repetição na brincadeira  

 v) As regras dos jogos  

 vi) Brincadeiras, cultura e difusão 
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GRUPOS DE TRABALHO 

 

GT 1 – Memória, patrimônio e arquivo 

 

Sessão 1 – Narrativas 

Terça-feira, 19/09, 9h 
Sala da Congregação 

 

Caminhos Cambiantes: gentios, Calhambolas e Vadios no Sertāo do Campo Grande - 

Século XVIII 

Daniella Santos Alves (UFU) 

O presente trabalho pretende estudar parte de uma bibliografia e da documentação histórica 

do século XVIII referente à região do atual Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e sul de Goiás, 

com vistas a contribuir para a reconstituição do panorama histórico-etnográfico do contato 

entre índios e negros fugidos da escravidão. Objetivamos pôr em relevo uma intricada teia de 

identidades e alteridades no âmago das coexistências e das sucessões espaço-temporais entre 

os Jê meridionais tratados na documentação como “Cayapó”, no estabelecimento de uma 

complexa rede de alianças e contendas com os integrantes do Quilombo do Ambrósio. A partir 

daí e com base nas fontes históricas, propomos romper com a noção de que quilombo era um 

reduto, apenas, de negros fugidos, apresentando um revés, ou seja, a morada também de 

indígenas e vadios habitantes dessa região histórica designada como Ambrósio ou Campo 

Grande. Diante dessa premissa, queremos mostrar a pluralidade das relações entre negros 

fugidos, índios e sociedade escravocrata, bem como as diferentes formas pelas quais esses 

segmentos apropriaram-se da terra e construíram suas relações histórico sociais. Além disso, 

munidos pela leitura antropológica almejamos abrir espaço para a constituição de uma nova 

perspectiva sobre as relações entre índios e negros em suas respectivas formas de 

representação e ação. Ao mesmo tempo, essa mesma leitura deve contribuir para o 

mapeamento de uma faceta de um complexo e rico sistema de encontros e intersecções 

culturais entre diferentes etnias e sujeitos históricos e, assim, contribuir para preencher a lacuna 

sobre a etnologia e história das culturas na região. Nesse sentido, o diálogo fecundo entre 

antropologia e história respalda as discussões teóricas e metodológicas para a interpretação das 

fontes coletadas nos arquivos e bibliotecas, apoiando-se, sobretudo, antropologicamente nos 

fotogramas teóricos de Marshall Sahllins (2008) e no escopo metodológico de Carlo Ginzburg 

(1989), haja vista, que ambos elucidam, substancialmente, esse diálogo interdisciplinar. 

 

Os outros que habitam as casas: considerações sobre relações sociais entre pessoas e 
seres intangíveis no Centro Histórico de São Luis 

Gabriela Lages Gonçalves (UFMA) 

São Luís, capital do Maranhão, possui cerca de quatro mil imóveis tombados como Patrimônio 

Mundial da Humanidade, título concedido pela UNESCO em 1997. Os casarões da área central 

da cidade constituem marcos do período da colonização portuguesa, e atualmente são 

ocupados com moradias, comércios e serviços públicos. Nesse contexto, a pesquisa tem por 
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objetivo analisar narrativas sobre relações sociais entre pessoas e seres intangíveis que 

convivem nos casarões históricos. Por seres intangíveis, entendo visagens, assombrações, 

espíritos e outras denominações utilizadas por interlocutores. Neste artigo, a partir de uma 

pesquisa etnográfica, analiso em primeiro lugar, como se manifestam ou materializam essas 

presenças descritas pelos interlocutores. Portanto, refiro-me aos sons, objetos e sentidos 

acionados para identificar esses seres - como ouvir passos ou o arrastar de cadeiras; perceber o 

deslocamento de objetos ou ver “visagens”. A intenção é pensar essas percepções enquanto um 

agenciamento dos seres intangíveis, pois eles interferem na vida dos sujeitos. Em segundo lugar, 

penso nas possibilidades da criação de relações sociais entre as pessoas e estes seres, na medida 

em que situações de medo e estranhamento se transformam em relações de familiaridade, e 

convivência. Por fim, investigo como o espaço (os casarões do Centro Histórico) aparece nessa 

constituição de relações entre pessoas e seres intangíveis. Termos como agência e relações 

sociais se fazem pertinentes para explicar o sentimento de coexistência entre humano e não 

humano. As considerações deste artigo nascem da pesquisa, em andamento, da minha 

dissertação de mestrado em Ciências Sociais. 

 

O Criador e os barcos grandes: divergências e temporalidades na relação humanos e 
tainhas 

Lucas Lima dos Santos (USP) 

Cardumes de tainhas compõem a paisagem multiespecífica da vila do Pontal do Leste, Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso, Cananeia, SP. As suas migrações anuais, entre o final do outono e 

começo do inverno, do sul para o norte do Brasil, mobilizam diversos humanos (pescadores) e 

animais não-humanos. As práticas pesqueiras direcionadas para a captura da tainha são 

costumeiras na vila, porém sofrem grandes competições dos barcos grandes (traineiras). 

Embarcações maiores com grande poder de captura, eles não apenas pescam toneladas de 

tainhas, mas, por consequência, matam os peixinhos (filhotes ou espécies peixes menores), 

prejudicando as práticas pesqueiras da vila e predando indivíduos intensamente e 

desrespeitosamente. A predação intensa além de causar deformações significativas na malha 

de relações em que os pontalistas (habitantes do Pontal) também participam, está motivando 

conflitos com os ritmos dos processos reprodutivos e de crescimento de animais não-humanos 

que ali habitam. Temos aqui um impasse entre os ensinamentos propostos pelo Criador (Deus, 

no Catolicismo) e a ritmos de captura de tainhas pelos barcos grandes para atender a demanda 

do mercado. O Criador, que é um grande operador na vila, ensinou a matar animais não-

humanos em uma quantidade que seja respeitosa aos processos de desenvolvimento de outros 

seres e entes que participam das práticas pontalistas. Com isso, o objetivo desse 

artigo/apresentação é entender como se dá a migração das tainhas – que está intimamente 

relacionada com os ventos – e como os seus caminhos se cruzam com os dos barcos grandes e 

pontalistas. A partir dessa descrição, pretendo demonstrar a articulação do Criador com os 

modos de tratamento dos pontalistas com os peixes (e animais não-humanos em geral), 

possibilitando entender as disparidades com os ritmos de captura dos barcos grandes. Por fim, 

aumentando um pouco a escala de compreensão, entender a relação entre os ensinamentos do 

Criador e os pontalistas pode ser uma interessante proposta de negociação entre gestores e 

técnicos do Parque Estadual da Ilha do Cardoso e os próprios habitantes da vila. 
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Histórias Flutuantes – identidade e (re)significação cultural em narrativas sobre o rio 
Madeira e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em Porto Velho/Rondônia 

Cristiane Paião Macedo (UNICAMP) 

Com este projeto de pesquisa pretende-se observar como, e em que medida, são atualizadas as 

narrativas sobre os processos de colonização do município de Porto Velho/Rondônia, terceira 

maior capital da região Norte do Brasil. O objetivo é, além disso, tentar entender com que 

conceitos e significados é pensada a questão da participação política em relação ao patrimônio 

histórico e cultural da cidade, principalmente em relação ao debate atual sobre os problemas e 

possibilidades para a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), potencializados, sobretudo, 

pela implementação de duas usinas hidrelétricas no rio Madeira – Santo Antônio e Jirau – na 

última década. Para tal, vamos nos debruçar por meio de pesquisa etnográfica sobre a trama 

das memórias, histórias e trajetórias de vida que “flutuam” – no tempo e no espaço – pelos 

processos de colonização da região e, mais especificamente, pelas águas do Madeira e pelos 

trilhos da EFMM. Atualmente, Porto Velho tem cerca de 500 mil habitantes, é formada por 12 

distritos e ainda é entendida por muitos como “terra de oportunidades”, atraindo trabalhadores 

do mundo todo, inclusive refugiados. A hipótese aqui é de que o “futuro” e os processos de 

“tomada de decisão” em relação ao patrimônio histórico e cultural da capital estejam sendo 

pensados por alguns desses nativos em uma espécie de “passado atualizado”, que (re)significa 

memórias e identidade(s) em um movimento cíclico no tempo e no espaço. Vale destacar que 

todo este trabalho parte de outro, já realizado anteriormente com os interlocutores em 2014: 

uma série de reportagens, em formato de documentário, elaboradas para comemorar o 

centenário do município. 

 

Sertões: a construção da região Oeste de São Paulo no discurso dos posseiros e 
imigrantes e a questão indígena 

Douglas Willians dos Santos (UNESP) 

O século XIX viu a expansão a oeste em diversas regiões do país. No caso em particular, o Estado 

de São Paulo se viu a expansão para as regiões denominadas “sertão”, o desconhecido. Regiões 

essas habitadas por populações indígenas que até os dias atuais existem e subsistem. Nesse 

trabalho procuramos observar as nuances desse processo de expansão no século XIX e a 

resistência dessas populações nativas. Vistas a expor os discursos hegemônicos e as lutas entre 

os que se chegaram à região e os que já habitavam a região, as populações indígenas. 

 

Entre bateias e caixas: reflexões sobre território e festividades nas comunidades 
quilombolas Ausente e Baú - MG 

Ana Rabêlo Rodrigues(UNICAMP) 

Este trabalho tem como intenção sintetizar meus dados de campo realizados junto às 

comunidades quilombolas Ausente e Baú, situadas no Alto Vale do Jequitinhonha, município do 

Serro-MG. As comunidades tem sua fundação junto ao processo de extração de minérios 

preciosos e ocupação da região localizada na Estrada Real. Formadas as comunidades em meio 

ao trabalho intenso de lide com a terra, a sazonalidade das atividades garimpeiras e agrícolas 

tece uma relação de ocupação do território e resistência frente às violências vividas pelas 

relações assimétricas de poder com os “patrões" do garimpo e donos de terras.  
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A perspectiva que adoto como referência advém dos escritos de Tim Ingold e Arturo Escobar 

buscando compreender as trajetórias de ocupação e do habitar das terras das comunidades e 

as manifestações culturais existentes que foram relações de migração e retorno, fluxo 

descontínuo de ocupação das terras em busca de melhores condições de vida. 

Esses fluxos que busco compreender são forma de criação e re-criação de territorialidades e de 

ocupação da terra em disputa e composições narrativas êmicas que constroem as maneiras de 

ocupar e significar o espaço vivido, a terra habitada. 

 Utilizo como exemplo etnográfico a trajetória vivida pelos dançantes dos Catopês, festividade 

típica, mas não exclusiva, da Festa de Nossa Senhora do Rosário, que oscilaram entre o trabalho 

no garimpo e outros exercícios e a vivência das manifestações culturais da Folia de Reis, Festa 

de São Sebastião e Festa do Divino. 

 

Sessão 2 – Raça e diáspora 

Quarta-feira, 20/09, 9h 
Sala da Congregação 

 

Cultura e etnicidade e os diferentes modelos de diáspora africana 

Cauê Gomes Flor (UNESP) 

Nos últimos vinte anos, observamos transformações substanciais tanto no lugar que é atribuído 

aos povos, às culturas e tradições de origem africana na formação da sociedade brasileira, 

quanto na maneira como a identidade nacional é abordada nos debates e discussões que se 

dedicam à investigação das relações raciais na contemporaneidade. Esse conjunto de fatores, 

segundo alguns estudiosos, tem contribuído para a ascensão de novas formas de 

pertencimento/identificação, propagadas por meio de movimentos transnacionais de 

(re)construção de vínculos com a África. Essas transformações trilham um caminho que reflete 

um novo olhar sobre a presença desses povos e culturas, muitas vezes, informado e influenciado 

por um conceito que tem ganhado destaque nas discussões tanto no mundo acadêmico quanto 

no da militância: a diáspora africana. A noção de uma diáspora africana não é recente, 

intelectuais negros, no final do século XIX, como W. E. B Du Bois, Martin Delany e Edward Blyden 

aproximaram a dispersão violenta da terra de origem, causada pelo tráfico de escravos, e a 

experiência dos africanos escravizados no novo mundo à narrativa judaica da dispersão e exílio. 

Foi, no entanto, durante as décadas de 1950 e 1960, contexto marcado pela intensa produção 

de solidariedade e lealdades políticas tanto locais-nacionais quanto transnacionais, com as lutas 

de liberação no continente africano, do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e sob 

a influência do Pan-Africanismo que a noção de diáspora africana ganha o status de conceito. 

Desde então, observamos não só a sedimentação do conceito, como também a delimitação de 

diferentes modelos e perspectiva de diáspora africana. Se pensar a diáspora africana é, entre 

outras coisas, pensar temas como pertencimento e tradição, trabalhar com a noção de diáspora 

africana, a despeito do modelo ou perspectiva que se adote, significa necessariamente lidar 

intencionalmente ou não, com categorias históricamente centrais ao debate sobre o trato da 

diferença: etnicidade, identidade étnica e cultura. Nesse sentido, esse trabalho tem o objetivo 

de explorar, tomando com referência da ampla cartografia antropológica sobre essas categorias, 

como os diferentes modelos de diáspora africana as articulam e as posicionam no interior de 

suas perspectivas. Nossa hipótese é a de que, a diferença na articulação e no posicionamento 
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dessas categorias, sobretudo, em relação ao conceito de cultura, é decisiva para os seus 

respectivos entendimentos da natureza e do escopo (temporal e espacial) da diáspora africana. 

 

Griots: de contadores de história em África a resgatadores de cultura no Brasil 

Jordana Cristina Alves Barbosa (UNICAMP) 

Os griots são personagens antigos na história da África, eles estão espalhados por vários países 

e são os guardiões da tradição oral, da história da humanidade, da genealogia de reis antigos e 

clãs antepassados, além de serem educadores, cantores e religiosos importantes. O conceito de 

griot atravessou o oceano na terceira diáspora (GUERREIRO, 2009) e chegou ao Brasil 

transformando-se em política pública. Aqui o termo foi abrasileirado e os ‘griôs’ são 

reconhecidos e nomeados como tal. Recebem auxilio do Ministério da Cultura e têm a função 

de preservar e resgatar a cultura oral. Em tramitação no Congresso Nacional, a Lei Griô 

(1786/2011) tem como missão instituir uma política nacional de transmissão dos saberes e 

fazeres de tradição oral, em diálogo com a educação formal, para promover o fortalecimento da 

identidade e ancestralidade do povo brasileiro. O objetivo geral da pesquisa é analisar a diáspora 

pela qual o conceito de griot passou, identificando as aproximações e distanciamentos entre 

griots e griôs para entender o processo de construção desses sujeitos aqui. Alguns dos objetivos 

específicos são: comparar os papéis sociais desse personagem no continente africano e no 

Brasil; compreender como a Pedagogia Griô opera dentro das comunidades tradicionais. São 

décadas de experiências e milênios de histórias armazenados, ou melhor, guardados pelos 

griots. Haley (1976) afirma que quando um griot morre é como se uma enorme biblioteca fosse 

arrasada pelo fogo. Para pesquisar essas bibliotecas humanas o trabalho de campo se faz 

fundamental. Em campo, a observação participante justaposta à intromissão (RIBEIRO, 2005) 

são os primeiros métodos escolhidos para penetrar e compreender esse mundo que contem 

tantas cosmologias inseridas.  

 

Remanescentes no Tocantins: a emergência de uma comunidade quilombola em 
Cocalinho 

Gerson Alves de Oliveira (UNESP) 

O presente projeto propõe, a partir de uma experiência etnográfica, compreender como são 

construídas as relações sociais entre os moradores da comunidade de remanescentes 

quilombolas de Cocalinho, localizada no interior do estado de Tocantins. Buscou-se identificar a 

existência de um grupo étnico, definido pela auto-atribuição de seus agentes, o que permitiu 

vivenciar as motivações, preocupações, anseios e o processo de incorporação de uma 

identidade quilombola entendida como projeto político que assegura e garante direitos civis. A 

escolha da comunidade diz respeito ao fato desta ser um ambiente no qual as relações sociais 

são dadas a partir de um sentimento étnico, alicerçado no território como patrimônio cultural 

presente nas práticas, hábitos e costumes dos moradores e moldado pelas ações dos agentes 

através de um processo de ressignificação. A etnografia, no caso, permitiu uma aproximação às 

experiências cotidianas daquela comunidade, tornando possível encontrar questões que 

permeiam seus discursos e atitudes. Assim, por meio da memória coletiva, foi possível identificar 

um sentimento étnico, caracterizada pela (re)produção de categorias culturais essenciais para a 

sobrevivência do grupo, bem como de um entendimento particular sobre o que é a terra para a 
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população local e, assim, interpretar a relação do grupo com a sociedade envolvente, 

compreender suas impressões e a maneira como recepcionam aquilo que lhes são atribuído. 

 

Samba e futebol em Rio Claro no século XX: práticas de subjetividade e identidade 

Pedro de Castro Picelli(UNICAMP) 

A partir da experiência dos clubes sociais de Rio Claro- SP, entre os anos de 1900 e 1980, 

destacando as práticas associativas e a organização das agremiações de lazer brancas- Grêmio 

Recreativo da Companhia Paulista de Ferro, Ginástico, Philarmônica, Sociedade Dançante 

Cidade Nova-, das sociedades negras- Sociedade Dançante 28 de Setembro, Frente Negra, 

Sociedade Henrique Dias, Associação José do Patrocínio, S.D. Progresso da Mocidade, Uma Noite 

de Alegria, Centro Cívico Luís Gama, S.D.Familiar José do Patrocínio, Sociedade Beneficente 

Recreativa José do Patrocínio e Tamoio F.C-e das equipes de futebol da cidade- Rio Claro F.C, 

A.E Velo Clube, A.A Matarazzo -, propõe se pensar as formas de produção de subjetividade e 

identidade dos membros destas associações em consonância às formas de se viver em liberdade 

e cidadania no período pós-abolicionista e republicano na cidade. Busca-se orientar a reflexão à 

dimensão conflitiva das relações racializadas produzidas no espaço rio-clarense, a partir das 

vivências nos clubes sociais “negros”, “brancos” e de futebol como uma das possíveis fontes de 

produção subjetiva e identitária de seus membros. Para realizar tal proposta, se debruçou sobre 

fontes primárias de pesquisa, como atas e registros dos clubes, e de fontes secundárias contidas 

em arquivos e bibliotecas, como jornais da época e bibliografia já produzida, além da realização 

de entrevistas com membros dos clubes. 

 

Identidade curda em diáspora: a construção do self em indivíduos curdo-dinamarqueses 

Tiago Duarte Dias(UFF) 

Esse trabalho busca analisar, através do exemplo de dois indivíduos curdo-dinamarqueses, a 

construção de um self curdo em um contexto de diáspora na Dinamarca. Ao pensar nas 

narrativas individuais de dois indivíduos - um homem e uma mulher - será possível estabelecer 

relações com a construção de suas identidades étnicas, tanto opondo-se a outras identidades 

étnicas não-dinamarquesas, especialmente turcos e iraquianos, ao mesmo tempo em que 

elementos simbólicos relacionados a um universo curdo são, em alguns momentos 

ressignificados, e em outros, redescobertos. Ao pensarmos as narrativas individuais de ambos, 

também será possível compreender quais elementos simbólicos relacionados ao ser 

dinamarquês (especialmente o conceito nativo de hygge) são pensados e reestruturados a partir 

de um ponto de vista, que além de ser dinamarquês, também é curdo; ao mesmo tempo em 

que suas identidades, ao se articularem o ser curdo e o ser dinamarquês torna-se algo novo, 

além da junção de ambos. 

 

Antropologia haitiana na sua luta pela reabilitação da raça negra pós-escravidão 

Frantz Rousseau Déus(UNIFESP) 

O presente trabalho apresenta alguns aspectos da antropologia haitiana e o papel de alguns dos 

seus intelectuais na luta em prol da reabilitação da raça negra dado que esta tinha sofrido um 

processo de desumanização que durou séculos. De tal modo, este trabalho se centra em duas 

obras produzidas no final do século XIX de dois autores haitianos, a saber, a de Joseph Antenor 
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Firmin (Da Igualdade das Raças Humanas: Antropologia positiva, 1885) e a de Hannibal Price (Da 

Reabilitação da Raça Negra pela República do Haiti, 1893). Ambos os autores não apenas 

denunciaram violências, discriminações e preconceitos que os negros sofreram, mas também 

apontaram o racismo científico europeu e lutaram para reconstruir uma imagem positiva do 

negro. Nossa análise adota como referências complementares como: Price-Mars (1928); Célius, 

(2005); Laurière (2005; 2008). Analisando essas obras, apreendemos que esses autores, apesar 

de suas obras terem permanecido lettres mortes por muito tempo, tiveram grandes influências 

sobre autores pan-africanistas, o movimento négritude e mais tarde sobre o movimento 

indigenisme haïtien. Desse modo, os trabalhos de Antenor Firmin foram fundamentais para 

pensar a essência do negro. O cortejo entre essas duas obras revelou que a Antropologia 

haitiana, ao longo do século XIX, permanece uma antropologia contra-hegemônica e 

combatente. Resulta dela o movimento Indigenisme Haïtien, que surgiu no início do século XX 

com o intuito de denunciar e combater as imposições políticas, econômicas e culturais da 

ocupação estadunidense (1915-1934). 

 

Sessão 3 – Alimentação 

Quinta-feira, 21/09, 9h 
Sala da Congregação 

 

A comida de Belém e o fluxo global: impactos na identidade cultural 

Guilherme Bemerguy Chêne Neto (UNESP) 

A proposta desse trabalho é discutir a relação entre o processo de globalização e a alimentação, 

trazendo como exemplo o impacto dessa relação na culinária da Cidade de Belém, a partir de 

ações do Estado e de empresários que visam a inserção de Belém numa rota gastronômica 

global. Levando em consideração que a proposição dessa discussão se dá no âmbito de um 

projeto de doutorado, que está em andamento, a metodologia utilizada, nesse primeiro 

momento, foi uma revisão de literatura acerca da questão identitária e os impactos da 

globalização na alimentação. Além disso, buscou-se aliar essa análise conceitual a algumas 

informações já midiatizadas sobre a inserção da Cidade de Belém numa rota de gastronomia 

global. Conhecida por sua peculiar culinária tradicional, Belém, ao estar inserida num fluxo 

(HANNERZ, 1997) gastronômico global, entra no rol de possibilidades de consumo de 

“comunidades transnacionais de consumidores” (CANCLINI, 1999) num “supermercado cultural 

global” (MATHEWS, 2002). Imaginar que a inserção da cidade num circuito global de 

gastronomia fará com que as identidades locais sejam postas à mesa do mundo todo, 

literalmente, pode ser apenas mais uma falácia de convencimento em busca do progresso, mas, 

por outro lado, sabendo-se utilizar desse espetáculo para construir palcos alternativos de 

resistência, onde as “novas” identidades locais não encarem o global como oposição a si, mas 

sim como apenas mais uma possibilidade nesse supermercado cultural global. 

 

Considerações sobre o boullion 

Rafaela Gava Etechebere (UNICAMP) 

Inspirada pela obra de Laura Esquivel, “Como água para chocolate” (1989), essa apresentação 

propõe-se um formato de cozinha –antropologia, em que o ato de narrar e analisar um dia em 
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campo passa pela elaboração e pelo consumo do boullion. O boullion é um cozido, preparado 

em uma grande panela no contexto de um sábado à tarde. Os sábados, folgas semanais dos 

haitianos de seus trabalhos e de suas atividades voltadas para Deus, eram um dia de descanso, 

de reencontro e de circulação. O boullion, a contramão desse movimento, coadjuvante desses 

dias de circulação, era preparado em casa, pelas mulheres, para receberem as visitas, algumas 

vezes suas, mais em maior parte de amigos de seus companheiros, irmãos, sobrinhos e de 

amigos de amigos com quem dividiam a casa. O preparo e o consumo do boullion, elaborado 

sem a certeza de quantas pessoas seriam servidas pela comida, em um contexto invariavelmente 

doméstico, muitas vezes caracterizado pela mediação masculina para o contato com o público, 

revelam várias facetas da experiência de migração das mulheres haitianas que vivem no Brasil. 

Por isso, falar de boullion, também é falar um pouco dessas transmigrantes, que são muitas 

vezes vistas como coadjuvantes das estórias de migração e que neste texto as proponho como 

protagonistas não só no preparo do alimento, mas de uma outra narrativa sobre o cotidiano da 

diaspora haitiana no Brasil. 

 

A qualidade dos queijos AOC da região da Auvérnia: um estudo sobre as relações entre 
mercado e pesquisa científica 

Mayra Lafoz Bertussi(UNICAMP) 

O presente trabalho tem como intuito apresentar algumas das reflexões suscitadas por uma 

pesquisa ainda em curso que analisa uma importante estratégia de valorização de produtos 

agroalimentares: as denominações de origem. As appellations d’origine contrôlée (AOC), versão 

francesa mais difundida, são um sistema de certificação baseado na noção de terroir cuja 

definição remete às especificidades geográficas, sociais e históricas do processo de manufatura 

de determinados produtos agroalimentares sustentando a proteção da origem como estratégia 

de valorização. A inserção desse sistema para além do território francês, como o 

reconhecimento das AOC junto a União Europeia e Organização Mundial do Comércio, 

desencadeou um processo de legitimação das AOC via intensificação de critérios produtivos. 

Considerando que esse contexto gerou uma série de disputas pela categorização da qualidade 

dos queijos, o presente artigo tem como interesse analisar umas das perpectivas presentes na 

construção social da qualidade dos queijos AOC da região francesa da Auvérnia. Para tanto, o 

texto buscará apresentar um relevante ator para o processo de legitimação das AOC, ou seja, 

alguns dos cientistas que fazem parte de uma rede de profissionais que trabalham pela 

promoção e desenvolvimento das AOC. 

 

Memória e identidade entre os feirantes de ascendência japonesa da Feira Central de 
Campo Grande 

Juliana Barbosa Lima e Santos Toyama (UFMS) 

Propomos uma reflexão acerca dos impactos gerados, a partir de sua transferência espacial da 

Feira Central de Campo Grande, sobre a identidade dos descendentes de japoneses que 

estabeleceram neste local seu comércio gastronômico: o sobá, que se trata de uma refeição ao 

molde de prato único, composto por macarrão, omelete, carne suína, cebolinha e caldo de 

shoyu. O sobá é, também, o principal elemento comercializado dessa feira, fator que contribuiu 

com a sua legitimação enquanto um patrimônio cultural da capital sul-mato-grossense. 
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Esse estudo conta com a revisão bibliográfica nipo-brasileira, com ênfase na memória dos 

descendentes de japoneses de Campo Grande. Para executá-lo é importante considerar a 

perspectiva de Candau sobre a Antropologia da Memória.  

Esta pesquisa levará em conta, portanto, a “taxonomia ontológica” proposta por Candau, que 

seria a interpretação da protomemória, da memória e da metamemória. Para Candau, a 

protomemória são os conhecimentos adquiridos pelo indivíduo transformados em hábitos ou 

até em linguagens que, nem sempre aparecem de modo explícito aos olhos daqueles que são 

naturalizados em uma cultura. 

A memória, se trata da recordação autobiográfica desses sujeitos dos acontecimentos passados. 

A metamemória é “a representação que cada indivíduo faz de sua própria memória”, é ela a 

construção explícita e reivindicada da identidade dos sujeitos. Essa é a única instância da 

memória originada de uma evocação grupal.  

Para Candau, a memória se trata de uma estratégia que, quando partilhada de modo coletivo, 

constitui a alma e o espírito de uma nação. Essa memória coletiva produz em forma de herança, 

uma ideia de autoafirmação em presença da alteridade. A partir da análise de Candau sobre 

memória e identidade podemos compreender que a cultura do sobá, possivelmente, se tratou 

de uma alternativa para os imigrantes japoneses que os permitia revisitar, através da memória, 

o seu lugar de origem. 

Este trabalho foi movido com as mesmas razões e trajetórias que a obra Como e quando pode 

um Arquiteto virar Antropólogo?, de Carlos Nelson Ferreira dos Santos e, com o intuito de 

contribuir com a interdisciplinaridade metodológica e literária da antropologia, anseio construir 

uma aliança entre o urbanista e o antropólogo. A expectativa desta abordagem, em relação à 

Arquitetura e Urbanismo, é de sensibilizar a visão dos planejadores da cidade, incentivando a 

ideia de que este planejamento deve ser algo vivido de maneira mais próxima de seus 

habitantes, onde as vozes da sociedade sejam ouvidas e interpretadas de maneira mais holística 

e coesa. 

 

Sessão 4 – Arquivo 

Quinta-feira, 21/09, 14h 
Sala da Congregação 

 

A matéria e a memória: a taxonomia de uma biblioteca 

Pedro Henrique Galdino (UNICAMP) 

Esta comunicação ocupa-se do trabalho de produção da memória através da organização e 

classificação de um acervo pessoal. A partir de uma breve etnografia da biblioteca pessoal de 

Florestan Fernandes, localizada no Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais 

(DeCORE) da Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), pretendo 

refletir como os modos de inscrição implicados na transformação de objetos pessoais (ou 

conjuntos de objetos pessoais) em um acervo de consulta pública envolvem a configuração de 

uma tecnologia da memória específica. Tentarei demonstrar, por um lado, como está implícita 

a ideia de objetividade imanente da memória no arranjo dos objetos, uma objetividade que a 

sua classificação tenta reproduzir. Por outro, como, ao dar conta dessa objetividade, tornam o 

acervo passível de consulta pública. No trabalho de campo, no entanto, também uma outra 

biblioteca se fez ver: a biblioteca pessoal "originária", que, como consequência do trabalho 
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empreendido pelos organizadores da biblioteca pessoal que lá está, mantém sua existência 

precária incessantemente projetada, como uma sombra, naquele espaço. Dessa forma, esta 

comunicação se propõe, igualmente, a investigar as tensões entre esses dois modos da 

biblioteca pessoal de Florestan Fernandes. 

 

Trajetória, arquivo e imagem: a experiência de pesquisa no e com o Arquivo Miyasaka 

Rafael Franklin Almeida Bezzon (UNESP) 

A pesquisa se propõe a realizar uma etnografia no e com Arquivo Miyasaka, ou seja, em seu 

espaço e a lógica que o orienta e com as imagens e pessoas emaranhadas com o arquivo, 

entendido como um objeto cultural em si mesmo. O arquivo fotográfico, com aproximadamente 

14 mil imagens, localizado na cidade de Ribeirão Preto no interior do estado de São Paulo, 

compreende a produção do fotógrafo Tony Miyasaka, e dessa prolífica produção somente o 

conjunto “Jovem Miyasaka”, produzido entre os anos de 1950 e 1960, é analisado ao longo a 

pesquisa. Partindo do encontro e do estabelecimento das relações com as(os) 

interlocutoras(es), as fotografias e o arquivo é que se constituiu o campo etnográfico. As 

fotografias, conforme a pesquisa se desenrolava, começaram a adquirir um papel importante 

agenciando o estabelecimento das relações entre o pesquisador, os interlocutores e as 

narrativas evocadas por eles que envolvem o arquivo, as fotografias e a trajetória do fotógrafo 

ribeirão-pretano. Dessa forma, as fotos se apresentaram como interlocutoras da pesquisa, são 

objetos-agentes, que estão emaranhados na vida social. Seguindo a linha teórica de autores que 

se filiam à chamada “virada fenomenológica” no estudo com fotografias, como Elizabeth 

Edwards, Susan Sontag e Roland Barthes, valorizando a experiência que envolvem as fotos ao 

invés de análises que refletem, apenas, seus conteúdos semióticos. Assim, as fotografias foram 

compreendidas a partir de sua significância na vida das pessoas e no atos de fazer da pesquisa 

através da experiência compartilhada entre pesquisador e interlocutores com as imagens - ver 

fotos em conjunto -, dessa forma elas foram analisadas e pensadas a partir de seus efeitos e 

afetos, nos observadores entre eles o pesquisador e na trajetória de pesquisa, que ajudaram a 

determinar os caminhos percorridos e as relações estabelecidas. Investigar o Arquivo Miyasaka, 

portanto, permite (re)conhecer a trajetória do fotógrafo e seu arquivo, e assim (re)encontrá-lo 

como um dos expoentes da produção de imagens, fotográficas e em movimento, da cidade de 

Ribeirão Preto durante a segunda metade do século XX. 

 

Entre os meandros e os caminhos da patrimonialização 

Leandro Eustáquio Gomes (Universidade de Coimbra) 

A proposta de apresentação é fruto do trabalho de pesquisa realizado no âmbito do Doutorado 

em Antropologia Social e Cultural (2013/2017), junto à Universidade de Coimbra/ Portugal, cujo 

o tema recai sobre as questões do patrimônio, ou mais especificamente, quanto ao processo de 

patrimonialização do Caminho de Santiago Português, isto é, sua candidatura a Patrimônio da 

Humanidade junto à UNESCO.  

Assim, ao longo deste trabalho de pesquisa, procura-se apresentar e registrar como é e quais 

são as percepções sobre o Caminho de Santiago, mais concretamente o Caminho Central, como 

trecho ou trajeto, tem o seu inicio na cidade do Porto, em Portugal - PT, e segue pelas localidades 

de: Vilarinho (PT), Barcelos  (PT), Ponte de Lima (PT), Rubiães (PT), Valença do Minho (PT),  Tui 

em Espanha - ES, Porriño (ES), Redondela (ES), Pontevedra (ES), Briallos (ES), Caldas de Reis(ES), 
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Padrón (ES), com chegada à cidade de Santiago de Compostela, em Espanha, sendo este trajeto 

composto por aproximadamente 260 km. 

O acompanhamento das dinâmicas de patrimonialização e das relações existentes com este 

patrimônio binacional é algo singular no cenário português, cujo tema/objeto de investigação 

são relevantes tanto para os Estados (Portugal/Espanha), como também para um importante 

registro e compreensão científico a nível mundial, uma vez que as peregrinações a Santiago de 

Compostela têm um aumento crescente significativo, atraindo pessoas de diversas partes do 

mundo. 

Assim, procurou-se apresentar algumas das características do Caminho Português: as condições 

e características dos caminhos utilizados; os locais frequentados por quem utiliza essa rota de 

peregrinação, tanto para alimentação, hospedagem, descanso, visita, rituais, manifestações, 

como para outras atividades; as motivações e usos para efetuarem a viagem; as percepções 

quanto a esse itinerário por parte dos viajantes e por parte das pessoas “comuns” e gestores de 

órgãos públicos ou privados em torno deste trajeto ou ligados ao Caminho Português. 

Através destes diversos pontos, procurou-se assim compreender como é, e de que é composto 

este patrimônio, as percepções sobre o mesmo e os elementos envolvidos nas dinâmicas de 

preservação e mutabilidade. Assim, para além dos levantamentos e registros, foi possível refletir 

sobre algumas outras questões apresentadas dentro do universo pesquisado, tais como a 

cultura e patrimônio, desde questões conceituais teóricas, às dinâmicas sociais práticas.  

Neste sentido, a elaboração deste trabalho antropológico foi pensado e construído de forma a 

ampliar o conhecimento e possibilitar reflexões sobre os Caminhos de Santiago, as 

peregrinações, peregrinos, cultura e patrimônio. 

 

Sessão 5 – Identidade nacional 

Sexta-feira, 22/09, 9h 
Sala da Congregação 

 

O índio e o nacional em Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda (1936-1948-1956) 

Diogo de Godoy Santos(USP) 

Essa comunicação tem por objetivo compreender os sentidos que Sérgio Buarque de Holanda 

conferiu à temática indígena nas três primeiras edições de seu livro de estréia, Raízes do Brasil 

(1936 - 1948 - 1956).  A ideia é perseguir os andaimes das obras - suas grandes influências 

literárias, filosóficas, históricas e etnológicas - procurando recuperar suas perspectivas acerca 

do tema do índio na formação histórica do Brasil em diálogo com os contextos de produção e 

difusão de suas ideias, os anos 30, 40 e 50 marcados pela profissionalização da pesquisa em 

história e etnologia no país e pelos debates acerca da modernização do Estado Nacional 

Brasileiro.  Espera-se com esse trabalho que o estudo comparado da temática indígena nas 

edições da obra de Sérgio Buarque de Holanda propicie um lugar estratégico para pensar sua 

produção em perspectiva histórica e antropológica e para investigar as relações entre a 

emergência de um campo intelectual "nacional" e certa historiografia sobre os índio no Brasil. 

Para tanto, essa pesquisa pretende situar-se no campo de estudos sobre pensamento social 

brasileiro buscando investigar o lugar e os efeitos das representações históricas no universo 

político, social e intelectual do país. 
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Índios no Ceará imperial e a construção de uma identidade nacional para o Brasil 

Carolina Holanda Castor (UFC) 

Esse trabalho almeja realizar uma investigação histórico-antropológica da Província do Ceará na 

segunda metade do século XIX no sentido de entender de que modo eventos e acontecimentos 

relacionados à temática indígena visaram contribuir para o fortalecimento e “construção” de 

uma identidade nacional para o Brasil, questão chave para o a monarquia de Dom Pedro II à 

época. A província do Ceará recebeu a comissão científica de exploração, que visava mapear as 

terras desconhecidas, abriu um Instituto Histórico Geográfico e Antropológico, para realizar um 

estudo antropológico da sua população, bem como, com a instituição da Lei de Terras de 1850, 

passou-se a negar a existência de índios na província. Nesse sentido, o trabalho dar-se-á por 

meio da análise critica e sistemática de documentos, escritos, jornais e literatura, almejando 

compreender e, sobretudo explicar, como a ocorrência desses eventos históricos estavam 

agindo em consonância com o projeto que queria construir uma identidade nacional para o 

Brasil. Essa construção perpassa questões chave como a preocupação com civilização e a 

“caboclização” da população indígena. 

 

Construção da identidade nacional na poesia haitiana: início de uma reflexão 

Dieumettre Jean (UNIFESP) 

Em países que sofreram processos de colonização ─ como é o caso do Haiti ─ encontra-se nas 

produções literárias uma preponderância de temáticas ligadas à construção da identidade 

nacional. Tais temáticas se tornam mais freqüentes ainda em obras de autores que pretendem 

resgatar a nação de eventuais ameaças provindas de exterior. Após mais de doze anos de lutas 

sem precedências pela independência, em primeiro janeiro de 1804, o Haiti nasceu como Nação 

– marcado pelo simbolismo de uma importante revolução de escravizados, liderada inicialmente 

por Toussanit Louverture e concretizada por Jean Jacques Dessalines sob o lema: Swa nou viv lib 

ou byen nou mouri (seja vivemos livremente ou morremos). Na poesia, ao longo do século XIX, 

para compor seus versos, poetas haitianos beberam nessa fonte de imaginário positivo, de 

símbolo da resistência de escravizados que venceram seus agressores. Partindo dessas 

considerações, fundamentando-se na análise dos poemas Macanda, de Herard Dumelse, e 

Hymne à la liberté, de Antoine Dupré, o presente trabalho traça um percurso histórico sobre a 

poesia haitiana de 1804 a 1836 à luz da temática de construção da identidade nacional. Apoiado 

em especialistas da literatura haitiana Laroche (1981), Hoffman (1995), Jean (2013), Fardin 

(2012) pode-se constatar que a construção de uma sensibilidade nacional ocupa lugar de 

destaque nos estudos sobre a literatura haitiana. O cotejo entre esses dois poemas à luz de 

questões identitárias demonstra que, na poesia haitiana desse período, processos de construção 

de uma identidade nacional se dão pela mistura do culto do amor pela pátria, ao mesmo tempo, 

pelo culto do ódio para o outro (considerado como possíveis agressores). Observam-se também 

trajetos de resistência do “eu” fraturado que rastreava resquícios de suas lembranças dolorosas 

do sistema escravatura, esforço mais imediata para construir uma sensibilidade nacional para e 

com um povo que não compartilhava muito em comum senão o ódio pelos antigos agressores.  

Daniel Cajarville Fernández  

Un nuevo país, desde nuevas narrativas: pensar Uruguay a través de “La uruguaya” de Pedro 

Mairal 
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Enfrentamos una muerte de las distancias (Bauman apud Sheller y Urry , 2004). El 

desplazamiento de personas, objetos e información se acelera en tanto los lazos que se 

establecen entre unas y otras localidades dependen cada vez menos de distancias físicas. En ese 

contexto de una cultura global de medios masivos, tal como presentada por Hall (1991), Uruguay 

dice presente. El país de las cercanías, como Real de Azúa (1964) lo llamó, dio en los últimos 

años un giro radical que lo posicionó como foco de atenciones desde una escala antes difícil de 

hipotetizar Iniciativas de carácter progresista como la despenalización del aborto, la regulación 

del mercado de la marihuana o  la ley de matrimonio igualitario cimentaron una imagen 

contemporánea del país que llama la atención fuera de fronteras. Transformaciones puntuales 

que simplemente acompañan diversos cambios en las condiciones de vida que el país ofrece, a 

partir de distintas reformas que los últimos gobiernos nacionales promovieron;  las cuales han 

demostrado tanto celebradas conquistas, como varios desafíos aún sin resolver. 

El referido cambio de escenario que el país atravesó recientemente, generó que este haya 

pasado a estar en boca de muchos. De Uruguay se habla, sobre Uruguay se comenta. El número 

de inmigrantes al país de las cercanías aumentó notablemente, así como la llegada de turistas; 

las reiteradas menciones al país en la prensa internacional, dan cuenta también de un novedoso 

interés por este país que antes reverberaba con resonancias otras. Sobre estos nuevos aires me 

encuentro realizando mi disertación de maestría, dirigida a comprender las migraciones 

recientes hacia la costa este del país. 

Para esta instancia, las Jornadas de Antropología UNICAMP, me propongo abordar esas líneas 

de análisis a partir de la imagen que sobre Uruguay proyecta la novela “La uruguaya” de Pedro 

Mairal (2016). Esta elogiada narrativa, escrita por una joven promesa de la literatura argentina, 

transmite un fiel reflejo de cierto Uruguay imaginado de los últimos años. 
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GT 2 – Etnologia 

 

Sessão 1 – Território, movimento e parentesco 

Terça-feira, 19/09, 9h 

Auditório II 

 

Caminhando juntos: modos de conhecer, curar e rezar entre as rezadeiras Pankararu 

Arianne Rayis Lovo (UNICAMP) 

O presente projeto pretende etnografar os “caminhos” de circulação das rezadeiras Pankararu 

no circuito de deslocamentos que fazem entre “aldeia-cidade-caminhos”, buscando investigar 

práticas de cura, modos de conhecimento na relação xamã/aprendiz/ambiente e a configuração 

de novas territorialidades do grupo. Nas aldeias Brejo dos Padres, Serrinha e Tapera, em 

Pernambuco, e nos bairros do Real Parque, Sapopemba e Guarulhos, em São Paulo, bem como 

nos “caminhos”, -compreendidos como marcos mnemônicos do grupo que interconectam 

lugares-, essa “mobilidade terapêutica” coloca em relação diferentes agentes (indígenas, não 

indígenas, Estado) e agências (Encantados, cura, sofrimento, plantas, saberes, memória). Nesse 

sentido, essa pesquisa se insere nos debates acerca de processos de formação da pessoa, 

mobilidade e territorialidade entre os Pankararu, buscando compreender como as rezadeiras se 

apropriam e modificam o ambiente no qual habitam, como se dá a transmissão de 

conhecimento entre consanguíneos e afins e os processos de produção de novas 

territorialidades. Considerando que a tradição teórica na antropologia apenas recentemente 

vem deslocando seu olhar aos estudos sobre xamanismo entre mulheres, questionando o 

monopólio masculino em relação a isso, esse projeto também pretende contribuir no debate 

sobre gênero na etnologia em geral. 

 

Cosmopolítica Mbyá Guarani: o Nhanderekó elaborado como forma de luta no contexto 
de autodemarcação da terra indígena Tekoá Mirim 

Fábio do Espírito Santo Martins (UNESP) 

Inserido no processo de autodemarcação da Terra Indígena Tekoá Mirim localizada no interior 

da Unidade de Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar no município de Praia Grande, 

no litoral paulista, este trabalho pretende evidenciar a luta pela permanência Mbyá Guarani em 

seu próprio território. Já, que diferentes instâncias do Estado passaram a considerá-los como 

invasores, e a sua permanência na Tekoá Mirim, contrária ao “corpus” legal que legisla sobre a 

ocupação humana nas UC ambientais. Desconsiderando, portanto, que esta permanência 

remonta a uma posse secular, assegurada pela concretização sócioespacial de seu modo de vida 

próprio, culturalmente peculiar, ou seja, de seu Nhanderekó. Diante de tal contexto, pretende-

se neste trabalho, dar visibilidade às motivações sociocosmológicas que justificam a dinâmica 

de deslocamento e ocupação espacial dos Mbyá, tanto quanto, a interlocução dialógica que se 

materializa diante da circunstância de que a percepção que eles manifestam na definição nada 

aleatória de sua Tekoá, necessariamente, é circunscrita e circunscreve simultaneamente, a 

elaboração epistêmica e ontológica que executam. 
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Por um lugar de vida: o caso dos Kiriri acampados no município de Caldas/MG 

Fernanda Borges Henrique (UNICAMP) 

Este proposta de pesquisa em andamento trata de um grupo indígena Kiriri, vindo de Muquém 

de São Francisco/BA, que se estabeleceu no município de Caldas/MG através de acampamento 

montado em terras pertencentes ao governo do estado mineiro. Nos últimos quase trinta anos, 

a “forma acampamento” se tornou a maneira efetiva e simbólica de demandar terras no Brasil. 

Pesquisadores puderam observar que, além dos movimentos sociais que advogam a favor da 

Reforma Agrária, nos últimos anos houve um crescente número de coletivos indígenas que 

aderiram também à “forma acampamento” para demandar suas terras originárias. Entretanto, 

no caso do grupo indígena Kiriri acampado em Caldas/MG, a novidade se dá pelo acampamento 

localizar-se em uma área de terras devolutas, distantes de sua terra de origem, algo incomum 

nos acampamentos indígenas recorrentes no país. Diferentemente de diversos povos indígenas 

do Nordeste que retornam à região em busca de seu território de origem, estas famílias Kiriri 

fazem o movimento contrário, deslocando para um novo lugar no sul de Minas Gerais. Neste 

sentido, com este projeto objetiva-se compreender como as famílias Kiriri acampadas no 

município de Caldas/MG, completamente distante de seu território de origem no sertão da 

Bahia, estão buscando um novo espaço de vida, morada, trabalho, afeto e significação, 

construindo, assim, sua territorialidade específica. Pretende-se compreender ainda como se dão 

as relações entre os Kiriri e o grupo Xucuru-Kariri, que também veio do sertão baiano e estão 

assentados no município de Caldas/MG. 

 

Do agreste ao frio, da reserva à cidade: identidade e territorialidade Xukuru-Kariri em 
Caldas-MG 

João Roberto Bort Júnior (UNICAMP) 

A proposta concerne aos indígenas Xukuru-Kariri, que após históricas territorializações e 

reorganizações culturais no Nordeste, continuam reinventando-se agora no Sul mineiro no 

município de Caldas-MG. Propomos descrever, prioritariamente, múltiplas etnoestratégias de 

(re)constituição do território, que engloba espaços que vão da reserva oficial ao centro urbano 

de Caldas-MG. Apontamos, pois, a existência de um território que, por ir além da terra indígena 

oficializada pela FUNAI, é plástico. Partimos do conceito de situação histórica para sugerir que 

o que se passa em Caldas-MG é um processo decorrente de processos políticos que envolveram 

os reconhecimentos territorial e étnico dos Xukuru-Kariri no Nordeste. Ademais, consideramos 

etnografias sobre indígenas em contexto urbano para demonstrar a diversidade da agência 

indígena na recriação de sua identidade. Enfim, situamos nosso caso etnográfico (Xukuru-Kariri 

em Caldas-MG) entre as problemáticas lançadas tanto pelos estudos sobre os índios do Nordeste 

como entre as de recentes estudos de índios urbanos. 

 

Xamanismo e resistências: luta e religiosidade em um acampamento Guarani-Kaiowá 

Gabriela Barbosa Lima e Santos Zotti(UFSCar) 

Este trabalho pretende abordar o xamanismo guarani kaiowá do ponto de vista de sua 

resistência frente ao devastador impacto colonial que lhes destituíram seus territórios 

tradicionais. Especificamente, trato de Laranjeira Ñanderu, aldeia situada no fundo de uma 

fazenda em Rio Brilhante/MS. Em abril de 2015, este acampamento, como outros da região da 

Grande Dourados, fecharam a BR 163, na ocasião da Mobilização Nacional Indígena, que ocorria 
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em várias regiões do país, contra a PEC 215 e a favor da demarcação das terras indígenas. Esta 

manifestação foi palco onde xamãs, jovens (como guerreiros), mulheres e crianças 

protagonizassem a mobilização fazendo práticas rituais, como as rezas ñemboe e as danças 

guaxiré, tomando chicha (bebida fermentada de milho) e tocando mbaracá e bastão rítmico. 

Interessa-me apresentar como estes elementos diacríticos demarcam não somente a cultura 

Kaiowá, mas também seus tekoha, e sobretudo como as práticas rituais são utilizadas em favor 

de sua luta pelo território ou como, no caso dos indígenas acampados, são tidos enquanto 

resistência. 

 

Parentesco e amizade na Antropologia sobre o sul de Moçambique 

João De Regina Maris dosSantos e Cassalho (UNICAMP) 

O objetivo dessa apresentação é tecer um possível panorama histórico sobre a presença de 

relações e categorias permeadas por uma noção de amizade, em textos antropológicos sobre o 

sul de Moçambique. Muitas etnografias sobre populações do sul de Moçambique apontam para 

noções como “boas conversas” e “visitas amigáveis”, indicando preocupação e constante 

cuidado com estas relações de empatia e sociabilidade, aparentemente não tão formais, mas 

que possuem bastante relevância na estruturação social. Categorias como xarás e amigos 

ganham importâncias e estabelecem vínculos de direitos e deveres tão importantes quanto às 

estabelecidas pelo parentesco.  É possível verificar um sutil trajeto histórico da noção de 

amizade em relação ao parentesco na produção antropológica, que utilizou de dados 

etnográficos, sobre o sul de Moçambique que inclui Henri Junod, Radcliffe-Brown, David 

Webster. O clássico estudo de Radcliffe-Brown sobre o parentesco por brincadeira utiliza como 

fonte a clássica obra de Junod, Life of South African Trible, que foi pioneiro nos estudos no sul 

de Moçambique, indicando a presença destas relações permeadas por noções e sentimentos 

nomeados de amizade. Radcliffe-Brown cogita na conclusão de “Nota adicional sobre os 

parentescos por brincadeira” a possibilidade de que o “estudo das prestações ou troca de bens 

e serviços” seja parte de uma teoria geral do que ele chamava de “relações de amizade”. É certo 

que a noção de amizade de Radcliffe-Brown estava em oposição a noção de parentesco e 

buscava explicar relações de direitos e deveres entre grupos “separados”. O que difere do 

estudo sobre os Chope, de David Webster, onde a ausência de linhagens profundas é destacada 

junto a importância de vicinalidades, dos  “xarás” e relações de amizades, contribuindo para a 

problematização de certo essencialismo africanista que buscava encontrar linhagens como 

princípios organizacionais nos mais díspares contextos e nas mais diferentes populações. 

Webster se preocupou com uma descrição das relações de parentesco Chope, as 

compreendendo como um “mapa cognitivo”.  Estas seriam do tipo agnático; porém, com muitas 

incongruências, agenciamentos individuais, operacionalizações políticas e adaptações frente ao 

contexto social. Webster descobriu um mundo onde linhagens e descendências eram 

complementadas – e muitas vezes competiam – com a importância dos parentes laterais, dos 

“xarás” e dos amigos. Estes últimos ele chamou de “quase-parentes” e “estruturas alternativas”. 

Esta apresentação, refletindo sobre outras etnografias do sul de Moçambique, pergunta se é 

possível considerar essas relações de sociabilidade e fraternidade, que estão além da 

descendência, também como parentesco. 
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Sessão 2 – Gênero, corpo e sexualidade 

Quarta-feira, 20/09, 9h 
Auditório II 

 

María Sabina, um “chisme” internacional: sobre a palavra-fofoqueira na Serra Mazateca 
de Oaxaca, México 

Ana Paula Lino de Jesus (Anita Lino)(UFRJ) 

María Sabina foi uma curandeira indígena, de etnia mazateca, que viveu em Huautla de Jiménez 

(município do norte do estado mexicano de Oaxaca). Ela se tornara uma etno-celebridade no 

final da década de 1950, quando um banqueiro estadunidense, de nome Robert Gordon 

Wasson, fez circular pelo ocidente uma matéria revelando o uso que essa senhora fazia de 

cogumelos psilocíbicos (fungos dotados de contundente potencial psicotrópico) e os cantos que 

ela entoava, durante suas veladas (rituais de arte curativa). Essa revelação internacional trouxe 

ao município um contingente estrangeiro bastante específico que se dedicava a ampliar ainda 

mais as atribuições à figura da curandeira: curiosos forasteiros, ávidos por provar de realidades 

de outro tipo, procuravam por Sabina respondendo a uma bioética específica, para a qual o 

cogumelo e o canto seriam objetos capazes de levar a um “estado outro de consciência”, do 

qual se deriva um discurso “alucinado” (para não se dizer "esquizofrênico"), diferente daquele 

que se considera “normal” ou “racional”. Tais questões, porém, se dispõem bem diferentemente 

na perspectiva mazateca: de acordo com sua lógica-outra de administração simbólica, a 

circulação de María Sabina pelo ocidente teria se dado na forma de um "chisme", uma “palavra-

fofoqueira” (que é também uma “palavra-mentirosa”), uma palavra capaz de enfermar – 

constituindo o oposto de uma “palavra-verdadeira” (uma “palavra-sábia”). A pergunta que aqui 

se instaura, portanto, se constrói sobre a “polifônica” imagem de María Sabina que, 

contemporaneamente, ecoa de diversas maneiras sobre Huautla de Jiménez e sobre municípios 

vizinhos. De que se constituirá, afinal, a substância de seus “cantos” e de seus “cogumelos”? 

 

O corpo kuilot – homossexualidade e transgressão entre o dado e o construído a partir 
da masculinidade nahua 

Lucas da Costa Maciel(UNICAMP) 

Entre os nahuas da Serra Norte de Puebla, México, a designação dos gênero masculino e 

feminino está dada no corpo; tem uma base corporal e anatômica. Os homens são o coletivo 

daqueles que têm pênis, enquanto as mulheres sāo aquelas que têm útero. Essa divisāo replica 

as diferenças cósmicas entre feminino e masculino que estāo na base das associações 

analogistas mesoamericanas e que funcionam tendo o intercurso sexual como modelo 

arquétipo. Nesta comunicaçāo partiremos da discussāo sobre a esfera daquilo que está dado 

para reconstruir o esperado em termos de masculinidade, “o caminho do homem”, o qual é 

transgredido pelos kuilomej (“homens homossexuais”). Assim, se a particularizaçāo corporal do 

homem, aquilo que é intrínseco a ele, é dado pelo pênis, ao transgredir seu caminho de homem, 

o kuilot passa a ser corporalmente particularizado pelo ânus, de onde vem a raíz kui-, relativa a 

excremento, ânus e glúteos. Neste contexto, o rendimento da esfera do dado é subvertido pela 

particularidade da formação corpórea homossexual, na medida em que se entende a sua auto-

fabricaçāo corporal como uma renúncia à prerrogativa masculina sobre o sexo; marcado pela 

passividade sexual, o kuilot deixa de valer-se da capacidade anatômica de penetrar, 
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cosmologicamente apresentada como a habilidade de ignição das qualidades masculinas que 

co-constroem o cosmos, para ser penetrado. Apesar do corpo inicialmente dado como 

masculino, os homossexuais nahuas se desenvolvem “como mulheres”. 

 

O corpo genderizado: formas de ser mulher no Alto-Xingu 

Aline de Paula Regitano (UNICAMP) 

Este trabalho se propõe a discutir gênero enquanto operador de relações sociais no Alto-Xingu. 

Gênero é uma categoria produtora de diferença através das relações same-sex e cross-sex e na 

Amazônia é um importante operador. A corporalidade é um aspecto crucial da vida dos alto-

xinguanos: os modos de gerir e vivenciar substâncias e processos residem no corpo. Com afinco 

e zelo, por meio de dietas, escarificações, pinturas, performances, restrições e prescrições, que 

o corpo é fabricado, humano ou não humano. O corpo é genderizado, suas formas foram 

talhadas por práticas anunciadas nas relações sociais pelo marcador de gênero. Embora não 

faltem motivos para desconfiar da existência de uma única "condição de mulher", entre as 

Yawalapiti e Mehinako ser mulher pode ser visto como um modo de reconhecimento mútuo, 

que considera tanto os modos particulares de se fazerem corpos femininos quanto suas 

capacidades de agência. Fabricam seus corpos com todas as curvas e cores de mulheres alto-

xinguanas, agenciam e protagonizam ações, assuntos e conhecimentos intrínsecos às suas 

condições. Espera-se, em diálogo, com as etnografias de gênero da região e com dados 

etnográficos coletados por mim, elucidar características que compõem as diversas formas de 

ser mulher no Alto-Xingu. 

 

O corpo de Kupeirup: a relação social entre cultivos e mulheres Kawaiwete 

Jéssica Zaramella(PUC-Camp) 

As cosmologias ameríndias amazônicas concebem as relações entre as subjetividades que 

ocupam o cosmos a partir de uma ontologia plana. Dessarte, essas cosmologias sobressaltam o 

dualismo, inerente ao pensamento ocidental, entre Natureza e Cultura ao compreender 

humanos e não-humanos como sujeitos na dimensão das relações, de tal modo que estes estão 

igualmente colocados como agentes. Á vista disso, esta pesquisa busca compreender a relação 

social entre as plantas de cultivo e as mulheres Kawaiwete (Kaiabi) no contexto da região do 

baixo e médio Xingu. Considera, ainda, as relações de consanguinidade e contiguidade, e sugere 

que as plantas cultivadas, na perspectiva cosmológica Kawaiwete, são dotadas de 

intencionalidade, portanto, são subjetividades que se relacionam. Com base na abordagem de 

Tania Stolze Lima, antropóloga brasileira, sobre os múltiplos pontos de vista presentes nas 

cosmologias ameríndias amazônicas, tem-se avultado neste trabalho elementos importantes do 

jogo relacional humano e não-humano neste cenário cosmológico. Para tanto, amparado por 

pesquisas acadêmicas, por etnografias e dados empíricos, estima-se contribuir para análises que 

envolvem o sistema agrícola desta etnia Tupi, procurando localizar a discussão em um contexto 

etnológico mais amplo. Busca-se, também, fomentar, em alguma medida, a ampliação dos 

estudos etnológicos sobre os Kawaiwete, atualmente a etnia indígena mais populosa no Parque 

Indígena do Xingu. 
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Puro e misturado, junto e separado: notas sobre a culinária caxinauá 

Ana Martha Tie Yano(USP) 

A presente comunicação trata da relação entre sabores e pessoas caxinauá; objetiva refinar, 

etnograficamente, alguns aspectos de sua sofisticada culinária a partir das experiências 

gustativas proporcionadas por aquilo que nomeiam de paisma ("insosso"), bata ("adocicado") e 

muka ("amargo"). Em linhas gerais, é no âmbito da formação de especialistas xamânicos que os 

contrastes entre "doce" e "amargo" operam, exigindo-se dos aprendizes que recusem o primeiro 

e, literalmente, se entorpeçam do amargor do tabaco e de outras substâncias. Em seguimento 

à premissa ameríndia de que a sensibilização dos corpos é requisito primário para fazer certos 

tipos de gente, este trabalho intenta explorar a culinária caxinauá como uma via importante 

para a promoção de estados corporais: não porque os alimentos se destinem unicamente a 

nutrir pessoas, mas, sobretudo, porque sua elaboração e combinação, conforme a ocasião e 

condições particulares, permitem-nos aproximar daquilo que pensam os caxinauá sobre tristeza 

e alegria. Para tanto, apoio-me em minha vivência junto aos caxinauá de San Martín, às margens 

do rio Purus, no Alto Purus. 

 

O Ritual do Veneno do Sapo Kampok Entre os Matis do Vale do Javari: cuidando do corpo 
e da alimentação 

May Anyely Moura da Costa(UNICAMP) 

O ritual do veneno do sapo kampok é realizado pelos Matis como um mecanismo de tratamento 

do corpo, de homens, mulheres e crianças, mas especialmente é utilizado por homens, 

caçadores, para preparar o corpo para a caça. Uma das funções do veneno é livrar o caçador da 

“panema”, uma condição de má sorte na caça. Este texto analisa como o uso do kampok está 

associado à produção de um determinado tipo de pessoa, ou seja, como são produzidos 

ritualmente os verdadeiros homens Matis. Para tanto, busca-se compreender como os Matis se 

preparam para este ritual nos dias atuais. A pesquisa foi baseada principalmente nos dados 

resultantes de entrevistas realizadas com alguns Matis, na cidade de Atalaia do Norte, no 

período de janeiro a fevereiro de 2017, sobre as técnicas e o envolvimento direto deles no ritual. 

Constatou-se que este ritual é um caminho que todos os matis devem/deveriam passar como 

uma espécie de um “remédio” muito especial, pois, como consta nos materiais de divulgação da 

aplicação do kampok, a substância é usada “tradicionalmente” tanto para eliminar a “má sorte” 

quanto a “inveja”, a fraqueza e a falta de harmonia com a natureza”, dentre outras coisas. 

Espera-se, dessa forma, contribuir para a compreensão da ação ritual na Amazônia, bem como 

para as transformações decorrentes da circulação dos chamados “conhecimentos tradicionais”. 

 

Sessão 3 –Mitologia, narrativa e palavra 

Quinta-feira, 21/09, 9h 
Auditório II 

Notas sobre a produção, visibilização e circulação de histórias e pessoas entre falantes 
de língua Karib do Alto Xingu (Mato Grosso, Brasil) 

Diogo Henrique Cardoso (UNICAMP) 

Com o intento coletivo de debate oferecido pelo evento, este trabalho visa investigar como a 

etnografia de algumas práticas discursivas pode ajudar a entender como indígenas estão 
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produzindo, visibilizando e circulando a si mesmos e a suas histórias. Parte dos dados que utilizo 

provém de uma pesquisa mais antiga, concluída em 2015 (FAPESP, Projeto n. 2014/23016-2), na 

qual estudei a narrativa pessoal de Kalühi – um descendente de chefes do povo Nahukwá (Parq. 

Indígena do Xingu/MT). Aí, procurei oferecer uma perspectiva antropológico-linguística sobre 

os casos de produção, fragmentação e objetificação de aldeias – como os que envolveram os 

Nahukwá e seus vizinhos desde as grandes epidemias que atingiram a região na década de 1950. 

Aqui, procuro lançar mão também de outros relatos indígenas, a fim de oferecer uma 

perspectiva comparada, ou melhor, “misturada”, sobre a história e as práticas linguísticas dos 

falantes de Karib que habitam o contexto multiétnico e multilíngue do Alto Xingu. Observando, 

de um lado, que a produção e circulação de pessoas e de discursos se complementam e, de 

outro, que as memórias de criação de aldeias estão associadas, do ponto de vista de vários 

narradores, a suas trajetórias e experiências pessoais, aponto para a possibilidade dessas 

narrativas explicitarem modos específicos de lidar com a alteridade e suas ressonâncias com 

concepções xinguanas acerca da pessoa e de seus coletivos. 

 

Pensamento-ação ticuna 

Edson Tosta Matarezio Filho (USP) 

A palavra ticuna ngümawa pode ser traduzida como pensamento-ação. Ou seja, imediatamente, 

ao pensarem em algo, este já aparece, ou ao pensarem em alguma ação, esta já está em 

curso. Esta comunicação pretende apresentar alguns dados etnográficos e análises sobre o que 

pode ser considerado este pensamento-ação entre os Ticuna (AM – Brasil). Dados provindos da 

mitologia, da performance ritual e da vida cotidiana, apontam para uma noção completamente 

estranha à separação ocidental entre pensamento e ação.  O pensamento que age também pode 

ser uma palavra que se realiza imediatamente, o que torna bastante perigosa qualquer fala 

disparatada. Por isso, durante o ritual de iniciação feminina, a chamada Festa da Moça Nova, 

evita-se o uso de certas palavras que evocam o estado de mortalidade (yunatü) nas letras das 

canções. No mito, este pensamento-ação é uma capacidade dos seres “imortais” ou 

“encantado” (ü’üne) que habitam o cosmo. Esta capacidade e seus usos desastrosos permeia a 

relação dos gêmeos Yoi, herói cultural ticuna, e Ipi, seu irmão trapalhão. Além deste exemplos 

míticos e rituais, há narrativas sobre a possibilidade de ocorrência deste pensamento-ação no 

cotidiano, o que torna o pensamento e a fala algo muito perigos se usados com descuido. 

 

Cosmologia Guarani na óptica da Antropologia Comparativista 

Rosalvo Ivarra Ortiz(UFGD) 

O presente ensaio tem como objetivo principal, fazer uma análise, descrição e interpretação 

comparativa com base na cosmologia dos grupos étnicos concernente ao Tronco Linguístico 

Guarani: Nhandeva, Kaiowá e Mb’ya de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraguai. Dessa 

forma, inicialmente serão levantadas questões fundamentais que tratam das mitologias dos 

subgrupos a partir de variados materiais e síntese que foram desenvolvidos por diferentes 

pensadores ao longo da história, tais como: Curt Nimuendajú (1914), León Cadogan (1953), Egon 

Schaden (1974) e Bartomeu Meliá (1988). A seguir serão discutidas as mitologias dos grupos em 

sua especificidade ou particularidade, onde ficaram evidentes que cada cultura possui a sua 

mitologia própria, apesar de possuírem semelhanças significativas. Portanto, a partir dos 

postulados implícitos, o decorrente ensaio faz uma pergunta que há anos vem sendo discutidos, 
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sobretudo, pela História e Antropologia: Os guarani há princípio partiram de uma mesma 

tradição? Os grupos sempre foram diferentes? O processo de colonização dividiram os grupos? 

 

O lugar do parentesco nas narrativas míticas tupi-guarani: dois casos diferentes de 
incesto nos mitos 

Bruno Campelo Pereira(UNICAMP) 

A partir das versões do "mito do dilúvio", recolhidas por Fernão Cardim (entre os tupinambá) e 

por León Cadogan (entre os guarani mbya), o trabalho pretende destacar os casamentos 

incestuosos descritos em ambas as narrativas para analisar a relação com os casos empíricos 

idênticos de casamento, encontrados e descritos em um conjunto selecionado de etnografias. 

Para tal análise, considera-se as contribuições teóricas de Claude Lévi-Strauss a respeito dos 

casamentos oblíquos (entre gerações diferentes) de tipo avuncular (que mostra homens 

trocando mulheres) e de tipo amital (que mostra mulheres trocando homens), a seu ver, 

idênticos em termos lógicos; e as de Hélène Clastres, na sua análise sobre os mesmos casos 

míticos tupi-guarani, considerando os seus desdobramentos teóricos a respeito de como se 

relacionam na organização social: os planos da natureza, cultura e sobrenatureza. Em relação 

ao caso particular guarani, o trabalho também privilegiará as articulações entre as esferas do 

exercício da chefia, do xamanismo e das relações de parentesco que sobressaem nas dinâmicas 

de sua organização social. 

 

O outro na mitologia Jê Kaingang: a complementaridade pela diferenciação 

Diego Fernandes Dias Severo (IFF) 

Este trabalho busca analisar os elementos diferenciadores presentes na mitologia Kaingang, 

prioriza uma abordagem etnológica comparativa, onde mitos Krahô, são comparados em sua 

estrutura. Como os mitos de origem do fogo, que se realiza a partir de um roubo, o mito de 

origem dos cantos e da dança que, na versão Kaingang, é apreendido do tamanduá e esse é 

respeitado pelos índios, enquanto entre os Krahô a história se repete, o animal está fora da 

aldeia (como entre os Kaingang), é um tatu e é morto pelos índios. Esse exemplo como outros 

apresenta a centralidade do outro no pensamento ameríndio, Jê em especial, onde a 

complementaridade, a hierarquia e a assimetria por vezes fica clara, como na organização social, 

e em outros momentos é “maquiada” pela “nuvem” civilizatória, que, tal como as inovações 

advindas do mundo dos animais, são apreendidas e utilizadas de uma perspectiva cultural 

particular. 

 

Epigrafia Maia e descolonização do pensamento 

Petras Haruan Lago Antonelli (UNICAMP) 

Desde a conquista da América, o nativo ameríndio é sujeito das mais diversas manifestações do 

imaginário do colonizador. Os nativos desta terra assistiram não apenas às pilhagens, massacres 

e exploração, mas também a um processo de criação exógena de sua identidade. A 

romantização do nativo foi em muitas vezes ferramenta de dominação ou álibi para execução 

de agendas políticas e ideológicas por todo território do Novo Mundo. A coroa espanhola 

apresentou ao mundo europeu alguns povos ameríndios de tamanha complexidade cultural que 

se passariam séculos até que fossem reconhecidos a altura de seus feitos.  
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A dominação discursiva e intelectual colonizadora estabeleceu uma desigualdade não apenas 

na produção histórica, mas também na configuração identitária que se popularizaria e 

impactaria os estudos antropológicos do século XVIII. Na América Central a descoberta da escrita 

hieroglífica Maia foi pivô de inúmeros debates acerca da natureza de tais caracteres. Conferir 

complexidade e o estatuto de “sistema de escrita” a aquelas inscrições representou diversas 

vezes na História o risco de se assumir uma inteligência e até um “nível civilizatório” 

sistematicamente negado aos povos nativos até os dias de hoje. Mitos e lendas que se criaram 

ao redor dos Maia, romantizados como pacíficos e devotos das forças naturais, impediram uma 

aproximação estrutural dos textos gravados em pedra até meados de 1960, quando os esforços 

advindos de intelectuais da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviética provaram que além 

de apresentarem um sistema de escrita completo, os monumentos Maia guardavam em si a 

História de seu próprio povo. 

Os embates ideológicos que se arrastaram por séculos entre o pensamento indígena, sua 

propriedade intelectual e material e a sociedade envolvente, parecem ter superado apenas uma 

parte da relação assimétrica. Reconhecimento e legitimidade não bastam quando as vozes são 

silenciadas. O Maia está hoje dentro das academias como objeto de estudo, seus símbolos 

adornam vestimentas como bens de consumo e seu solo sagrado dispõe de catracas para 

exploração do turismo. Em todos estes meios temos uma participação notadamente reduzida 

daqueles que são protagonistas desta cultura milenar. A marginalização das comunidades e seus 

sítios arqueológicos sagrados, a miséria expressiva das comunidades Maia e sua ausência no 

meio acadêmico demonstram como é necessário trazer à tona o debate sobre a descolonização 

não apenas dos povos, mas também do pensamento. 

 

Sessão 4 – Estado e políticas públicas 

Quinta-feira, 21/09, 14h 
Auditório II 

 

Negociação de curas no baixo Oiapoque: sobre políticas de saúde pública para indígenas 

Karine Assumpção(UNICAMP) 

Nesta apresentação serão abordadas as relações interétnicas entre profissionais de saúde 

biomédicos, em especial os médicos cubanos, e povos indígenas na região amazônica do baixo 

rio Oiapoque, as quais ocorrem em aldeias e fazem parte das atuais políticas públicas de saúde 

do Estado brasileiro. O objetivo será realizar uma etnografia dos processos de saúde e doença 

dessa região, com base nas dinâmicas e entendimentos gerados pela presença ou ausência de 

alguns agentes e agências, como os “médicos”, xamãs, remédios, pastores, rezas e outros. Para 

isso, serão realizadas pesquisas de campo na Terra Indígena do Uaçá e nos municípios de 

Macapá e Oiapoque, e se fará entrevistas semiestruturadas com distintos agentes indígenas e 

não indígenas, além de consultas a materiais gerados pelos serviços estatais de saúde e 

bibliografia sobre a região. Buscar-se-á, assim, uma “tradução” antropológica dos processos de 

saúde e doença atenta às representações de natureza e cultura presentes nessas relações 

interétnicas para, dialogando com a teoria antropológica da saúde, refletir sobre as 

possibilidades de complementaridade dos sistemas de cura e os equívocos e dominações 

presentes nessas relações. 
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Fragmentos orais e escritos: primeiras notas para uma etnografia histórica do processo 
de disposição espacial Tupi 

Vladimir Bertapeli(UNESP) 

Esta comunicação versa sobre as primeiras notas de uma etnografia histórica acerca do processo 

de identidade dos Tupi e Tupi Guarani que vivem no litoral paulista e interior. Parte-se de uma 

articulação entre a memória oral e os documentos encontrados nos acervos públicos e 

particulares. Deste modo, partindo de uma crítica à etnonímia compósita Tupi, Guarani e Tupi 

Guarani, trata de apontar os caminhos para uma reconstituição genealógica das relações entre 

parentelas e grupos locais Tupi, Guarani e Tupi Guarani em suas múltiplas articulações 

identitárias nuançadas no tempo e no espaço. Para isso, a reconstituição remonta ao final do 

século XIX, referenciada ao alcance da memória oral Tupi e Tupi Guarani, por um lado e, por 

outro, aos primeiros registros destes etnônimos nas fontes documentais disponíveis, e abrange 

o processo de retomada territorial que culmina na primeira década do século XXI. Tem como 

marcador temporal a memória oral dos Tupi e Tupi Guarani quanto ao processo de retomada e 

o momento em que surgem os primeiros registros documentais relacionados ao uso dos 

mencionados etnônimos. 

 

Políticas de proteção territorial e o persistente dilema do contato 

Amanda Villa Pereira(UFSCar) 

As incursões chefiadas por Cândido Rondon deram início a uma política indigenista de atração e 

contato da qual a Fundação Nacional do Índio (Funai) descende. Com o aumento dos 

empreendimentos desenvolvimentistas, as Frentes de Contato passaram a enfrentar um 

panorama cada vez mais funesto, culminando na revisão de suas ações e na criação do 

Departamento de Índios Isolados em 1987, sob novos preceitos que visavam a evitar a todo 

custo o contato com povos em isolamento voluntário. Trinta anos mais tarde, os resultados 

dessa nova política abrem precedência para que a eficácia e a duração da proteção destes 

grupos sejam colocadas em questão, e que se intensifique o debate a respeito dos métodos 

empregados – outrora considerados inovadores e indicados como referência mundial. A Terra 

Indígena (TI) Massaco, localizada no estado de Rondônia, foi a primeira área demarcada 

exclusivamente para um povo indígena em isolamento, tornando-se um marco nacional e 

demonstrando empiricamente a potência e os limites da demarcação e da proteção desse grupo. 

Este trabalho busca trazer ao debate os argumentos mais recentes formulados em defesa das 

práticas de contato forçado, assim como aqueles que condenam tais ações, utilizando como 

ponto de referência a experiência obtida por servidores das Frentes de Proteção Etnoambiental 

(FPE-Funai), bem como pelos povos indígenas que vivem adjacentes à região, nos mais de vinte 

anos de criação da TI Massaco. 

 

Povos indígenas e políticas públicas: um estudo de caso sobre a inserção dos Kanamari 
no Programa Bolsa Família (PBF) no Vale do Javari, Amazonas 

Lilian Débora Lima de Oliveira (UFAM) 

Este trabalho é fruto de reflexões realizadas na Dissertação de Mestrado (PPGAS/UFAM) e trata 

sobre os Kanamari e sua inserção no Programa Bolsa Família. Proponho retratar aspectos que 

envolvem este Povo nas políticas públicas do Governo Federal, mostrando de que forma 

dinamizam a mobilidade Kanamari para a Atalaia do Norte- AM e influenciam a sua permanência 
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na Porto da cidade. Através de um panorama das ações do Estado, desde a criação do SPI, em 

1910, até os dias de hoje, com a criação de instituições voltadas para os povos indígenas, busquei 

realizar uma etnografia sobre a inserção das famílias no Programa Bolsa Família (PBF). Percebe-

se que as políticas atuais do Governo Federal não romperam com projetos que têm sido feitos 

ao longo da história e, por mais que os programas de transferência de renda se constituam em 

projetos que pretendem abranger as demandas dos povos indígenas, por outro lado, causam 

uma situação nova e complexa para estes povos e para as instituições envolvidas. 

 

Gênero e gênero institucionalizado: disputas semânticas na Antropologia do 
desenvolvimento ou gênero enquanto um saber tecnicopolítico? 

Joaquim Pereira de  Almeida Neto (USP) 

Nesta comunicação oral, a partir do início de uma pesquisa de mestrado que pretende 

etnografar um programa de cooperação voltado aos povos indígenas financiado pela Agência 

Norueguesa de Cooperação Internacional - Norad, explora-se as mobilizações conceituais, 

oriundas de citações de textos acadêmicos, falas nativas e tratados internacionais, referentes às 

"questões de gênero" dentro de relatórios e estratégias institucionais. Em um momento em que 

tais questões adquirem proeminência na Norad, e também em que o programa em questão 

adota a "Igualdade de gênero" como um dos principais focos de atuação, as menções de gênero 

ocupam muitas páginas publicadas pela instituição. Deve-se ressaltar, entretanto, que à 

primeira vista a forma como o conceito de gênero é mobilizado pela agência de 

desenvolvimento apresenta-se de maneira bastante distinta daquela tratada pelas discussões 

acadêmicas recentes. Pode-se dizer, até mesmo, que se trata da distinção entre um conceito 

acadêmico e um institucionalizado. Porém essa distinção não pode ser mantida quando se 

evidencia que conceitos acadêmicos - que já são utilizados em acordos internacionais - 

aparecem junto a falas nativas recortadas com propósitos bastante específicos, servindo 

inclusive para que projetos e intervenções sejam consideradas aceitáveis ou politicamente 

corretas. Com esse exercício, pretende-se fugir de uma rápida distinção entre antropologia pura 

e antropologia aplicada, bem como da separação entre discurso e prática tão comum nos 

estudos sobre desenvolvimento. 

 

Sessão 5 – Escola, conhecimento e alteridade 

Sexta-feira, 22/09, 9h 
Auditório II 

 

Nomes escritos entre os Xikrin do Bakaja 

Camila Boldrin Beltrame (UFSCar) 

Esta comunicação pretende trazer reflexões inicias que estão sendo elaboradas para integrar o 

texto de doutorado e que são resultados do trabalho que venho desenvolvimento junto com os 

Xikrin do Bakaja (Mẽbêngôkre), povo de língua Jê que mora no Pará. A intenção é apresentar 

algumas considerações sobre a escrita de nomes próprios que são grafados por crianças e jovens 

Xikrin em diferentes suportes. Os estudos com os povos Jê são repletos de exemplos que 

demostram a importância da onomástica para entender a maneira como esses povos vivem, 

estabelecem relações, fabricam pessoas(humanos), fazem parentes e significam o mundo. É 
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seguindo este caminho que situo o trabalho, apresentando, contudo, um enfoque nos nomes 

em sua forma gráfica, investigando os efeitos que esses nomes produzem ao assumirem uma 

dimensão visual. 

Para ajudar a pensar sobre isso é preciso se atentar para a escola, espaço da alteridade na aldeia, 

tanto no que se refere aos conhecimentos ensinados por lá quanto aos materiais que são 

manipulados durante as aulas. É na escola que os nomes escritos são capturados pelos 

estudantes e ganham novos significados. Com a chegada da escola nas aldeias Xikrin, no final 

dos anos 1980, as letras do alfabeto começaram a compor não apenas os papéis e as atividades 

escolares mas também alguns espaços da aldeia, assim como os corpos (tatuagens) de crianças 

e jovens frequentadores deste espaço, extrapolando o uso inicial proposto pelos professores 

não-indígenas. Dentre os temas escolhidos para serem escritos os nomes ganham destaque, 

assim como as “declarações de amor”, onde nomes e relações são marcados.  

Tendo em vista a importância dos nomes neste contexto etnográfico e a visibilidade que 

adquirem com a aquisição de um novo conhecimento, pretendo compartilhar o que tenho 

aprendido com os Xikrin e as indagações que o trabalho de campo tem suscitado. Algumas 

questões que irão guiar a apresentação: Quais nomes são escritos (os Xikrin recebem vários 

nomes de seus ngêt -FF, MF, MB – e kwatui – MM, FM, FZ)? Quem escreve? Quais os materiais 

usados para isso? O que está sendo mostrado com esses escritos? Onde se escreve? Por que os 

nomes são marcados nos corpos? 

 

Entre papéis, pessoas e perspectivas: Etnografia da Lei 11.645/08 

Tamires Cristina dos Santos (UFSCar) 

Esta pesquisa é resultante de uma série de questionamentos propostos durante a minha 

iniciação científica, realizada entre os anos de 2013 e 2014 e, posteriormente do meu mestrado 

em andamento. No qual, proponho uma etnografia da Lei n° 11.645, de 10 de março de 2008, 

que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino pública e particular da educação básica a obrigatoriedade do estudo e ensino da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Para tanto, a pesquisa de campo a 

princípio realizada na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

- Secadi localizada no Ministério da Educação - MEC em Brasília-DF no período de abril e maio 

de 2017, onde procurei apreender os processos de formulação e institucionalização da lei a 

partir da perspectiva dos técnicos. Em vias gerais a pesquisa tem por objetivo compreender com 

o Movimento Indígena, a partir principalmente de atores políticos indígenas atuantes na Secadi 

a exemplo de Rita Potiguara, Rafael Xucuru-Kariri, Lucia Baré que trabalham na Coordenação de 

Educação Escolar Indígena na Secadi e, que aparecem como figuras importantes no debate 

político em torno da educação, percebem o processo de formulação e institucionalização desta 

lei. Ainda que a lei possa ser compreendida como um importante passo para a reconstituição da 

(s) história (s) dos povos indígenas no Brasil, mostra-se problemática quando pensada na 

conjuntura que a fundamenta. Isto se deve ao fato de que a mesma foi inserida na Lei 

n°10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira, 

e que é fruto de reivindicações históricas do Movimento Negro Unificado. No entanto, ao que 

parece, há uma diferença nos processos de formulação e reinvindicação da lei que pretendemos 

discutir. No caso da primeira, há uma maior aproximação entre demandas do Movimento Negro 
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e o próprio conteúdo da lei.  Para a segunda parece haver um afastamento e algumas tensões 

entre os vários Movimentos Indígenas e o Estado. 

 

O quê e o como aprender: as crianças Kalapalo e algumas problematizações em torno do 
conhecimento 

Veronica Monachini de Carvalho (UNICAMP) 

Com o intuito de explorar da epistemologia na formaçāo da criança entre os Kalapalo (povo 

falante de karib) do Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso, abordarei nesta 

apresentação das relaçōes entre duas diferentes categorias de conhecimento - “tradicionais” e 

kagaiha (“de branco”) – mobilizadas por diversos sujeitos da aldeia Aiha e tratarei de seu 

processo mais amplo de fabricaçāo da Pessoa. Isso porque o nascer nāo indica que a criança 

Kalapalo esteja completamente formada; é preciso fabricá-la continuamente, inclusive na vida 

adulta. É neste contexto que os vínculos entre as esferas do conhecimento e do corpo aparecem 

como de ordem dialética: os tipos de conhecimentos acessados pelas crianças perpassam a 

necessidade de atender a diferentes cuidados corporais, ao mesmo tempo em que o próprio 

corpo deve ser tratado a fim de que o conhecimento possa ser apropriado. Para isso tratarei 

etnograficamente dos pontos de vista (ora divergentes, ora congruentes) dos professores, pais 

e das próprias crianças sobre a relação com a aprendizagem e o conhecimento. 

 

Etnobiografia dos professores Ticuna 

Luciano Cardenes Santos (UFAM) 

O objetivo deste trabalho é construir uma etnobiografia dos professores Ticuna, com foco na 

“realidade” de seu processo de escolarização da educação básica até o ingresso na educação 

superior. Uma etnobiografia é construída por narrativas de histórias de vida que versam sobre 

fatos e memórias. Desta forma, num primeiro momento esta reflexão será remetida às 

considerações teórico-metodológicas sobre o uso de histórias de vida, biografia, autobiografia 

e trajetória - nos termos do roteiro teórico de Santos (2000), Kofes (2001, 2004, 2015), Calávia-

Sáez (2006), Rafael Xukururu-Kariri & Costa (2014). O segundo momento deste trabalho refletirá 

sobre os significados da expressão “nossa realidade”, uma metáfora frequentemente utilizada 

por professores indígenas para refletir sobre a sua própria vida e que se surge como um 

elemento para se pensar na questão: “quem é esse “estudante indígena” que aparece no escopo 

das políticas educacionais e nos espaços formais da escolarização básica e superior? O segundo 

momento deste trabalho refletirá sobre os significados da expressão “nossa realidade”, uma 

metáfora frequentemente utilizada por professores indígenas para refletir sobre a sua própria 

vida e que se surge como um elemento para se pensar na questão: “quem é esse “estudante 

indígena” que aparece no escopo das políticas educacionais e nos espaços formais da 

escolarização básica e superior? Ao exibir o percurso para a construção de etnobiografias, no 

terceiro momento, apresento um excerto da história de vida de dois professores Ticuna: Justina 

We’tanüna, licenciada em Antropologia, Filosofia e Sociologia pelo Curso de Licenciatura para 

Professores Indígenas do Alto Solimões (UEA, 2006-2011) e de Ronnievon Mepuucuu, licenciado 

em Pedagogia Intercultural pelo Programa de Formação do Magistério Indígena (UEA, 2009-

2014). 
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Etnografia em escola indígena: entre pesquisa e assessoria 

Amanda Rodrigues Marqui (UFSCar) 

A pesquisa de campo na escola Moliweni na comunidade Vista Alegre no rio Cuiari teve como 

objetivo acompanhar o professor e pesquisador João Claudio do Observatório da Educação 

Escolar Indígena da UFSCar. Na escola Moliweni há a educação infantil e o ensino fundamental 

para as crianças e jovens da comunidade de Vista Alegre. A escola passou por algumas 

transformações após o retorno de João Claudio da escola Pamáali, um dos projetos piloto de 

educação intercultural específica na região do Alto Rio Negro. Na reunião inicial das aulas na 

comunidade para definir minha atuação na escola Moliweni as famílias solicitaram a assessoria 

pedagógica. Ao longo do trabalho de campo na escola foi possível observar o cotidiano das aulas 

e os processos de ensino e aprendizagem. Algumas atividades realizadas em sala de aula serão 

descritas para ilustrar as práticas pedagógicas e as relações entre professores e alunos como, 

por exemplo, a elaboração do plano de aula na turma do segundo ciclo do ensino fundamental 

e os desenhos sobre as casas da comunidade feitos pelos alunos da educação infantil. Além 

disso, serão apresentadas as atividades escola-comunidade que acontecem uma vez por semana 

e reunem professores, alunos e famílias para desenvolver atividades na comunidade ou na 

escola. Por fim, será relatada a reunião de encerramento das aulas em que são discutidas e 

avaliadas as atividades escolares, o desempenho dos professores bem como a escolha dos 

docentes para o próximo ano letivo. A etnografia do cotidiano escolar na comunidade de Vista 

Alegre tem como intuito analisar as relações entre a escola e comunidade tendo em vista as 

propostas de educação escolar diferenciada Baniwa nas comunidades do Médio Içana 

protagonizadas pela escola Pamáali. 

 

Caminhos da sabedoria: as múltiplas formas de aprender entre os quilombolas do 
cerrado mineiro 

Yara de Cássia Alves (USP) 

Nesta apresentação, gostaria de explorar as múltiplas possibilidades de aprender e "ganhar 

sabedoria" entre os quilombolas de Macuco, Gravatá, Pinheiro e Mata Dois, quatro 

"comunidades" vizinhas pertencentes ao município de Minas Novas, Vale do Jequitinhonha- MG. 

Como desdobramento de minha pesquisa de mestrado (Alves, 2016) e das análises iniciais da 

pesquisa de doutorado, pretendo analisar como, entre eles, a vida é concebida a partir das 

inúmeras possibilidades de aprender e "ganhar sabedoria", o que faz com que cada pessoa 

esteja em constante transformação. Assim, utilizando de uma escrita etnográfica, demonstrarei 

que a vida não é entendida como um contínuo, mas a partir do movimento e das mudanças, que 

são condições existenciais. Para eles, "o mundo gira, gera e mexe, está sempre mexendo" e nada 

está definido a priori, pois o mundo pode girar e modificar o cotidiano das pessoas, levando-as 

para outras realidades, lugares e condições sociais. Nesses "giros do mundo", as pessoas 

"ganham sabedoria", principalmente se estiverem engajadas em "andanças", em cidades e 

estados desconhecidos. Na região, grande parte dos moradores "saem para trabalhar" em 

outras partes do país, em atividades de trabalho que variam conforme o gênero e geração, 

principalmente. Essas "saídas" são vistas como oportunidades de amadurecimento, advindo do 

encontro com alteridades, as quais permitem uma valorização da "comunidade" a qual se 

pertence, denominada de "lugar da gente". Outros tipos de "saída", especialmente as "andanças 

com a associação", permitem aprendizados valorizados, seja sobre o contexto político regional 
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e nacional, sobre conteúdos culturais e históricos de outros lugares e outros parceiros, como 

outros grupos quilombolas, indígenas, assentados etc. Há ainda outras dimensões do 

aprendizado que são fundamentais para as biografias dessas pessoas, especialmente os 

aprendizados advindos da infância, da "criação". É no trabalho de "criar" que os parentes 

ensinam as crianças a "saber andar" em sua "comunidade" - identificando "caminhos", "trilhas", 

"carreiros", árvores, "restos de casa", marcos temporais do passado e do presente – e a 

reconhecerem os "modos e jeitos" de sua família, "ganhando sabedoria" sobre seu grupo 

familiar e os demais grupos vizinhos. Dessa maneira, tentarei mobilizar uma literatura que cruza 

conhecimento com outras dimensões sociais, tais como movimento, política, território e 

parentesco, tais como Ingold (2011), Marques (2014), Godoi (2014), Comerford (2003, 2014), 

Cerqueira (2010), dentre outros. 

 

Sessão 6 – Arte, festa e imagem 

Sexta-feira, 22/09, 14h 
Auditório II 

 

A dança dos hôxwa krahô – corpo, alteridade e arte 

Maurício Caetano da Silva (UFSCar) 

Proporemos falar sobre a técnica corporal da dança do hôxwa como um momento de alteridade 

da etnia krahô. Hôxwa é uma prerrogativa ritual desse povo, situado no norte do estado de 

Tocantins, formada por uma classe de pessoas de acordo com o sistema onomástico 

característico dos povos Jê. A dança dos hôxwa é um momento em que essa classe de pessoas 

se movimenta em torno da fogueira no ritual Yetÿopi (Festa da Batata) imitando plantas, 

animais, brancos, entre outras coisas, e causando o riso daqueles que os observam. Nos últimos 

anos tem-se surgido o interesse de artistas em conhecer quem são os hôxwa e buscar pontos 

em comum entre hôxwa e palhaços. Identificando que isso diz respeito a um momento de 

contato interétcnico para os krahô, buscaremos apresentar a dança dos hôxwa apontando 

elucidações sobre a forma com que os krahô lidam com a alteridade. Propomos que isso se dê 

a partir de questões sobre a assimilação da corporalidade do hôxwa e a estética do palhaço, a 

descrição da técnica corporal da dança do hôxwa e o processos de aprendizagem que o dizem 

respeito a ambas figuras cômicas, a indígena e a ocidental.  

Podemos considerar que esse movimento de assimilação entre hôxwa e palhaços tenha surgido 

com o lançamento do filme documentário “Hotxuá”, produzido por Gringo Cardia e Letícia 

Sabatella, de 2009. Este filme mostra cenas do cotidiano e momentos rituais dos krahô da aldeia 

Manuel Alves Pequeno e apresenta os hôxwa como os “sacerdotes do riso” krahô. Uma de suas 

cenas mais emblemáticas é a chegada de um palhaço, aos modos ocidental, na aldeia e sua 

interação com um hôxwa, assim como os motivos de suas brincadeiras e a conquista do riso da 

plateia, majoritariamente infantil. Desde o seu lançamento o filme tem instigado artistas a terem 

experiências cênicas junto dos hôxwa. Propomos uma reflexão sobre esse contato e os 

desdobramentos ocorridos até o momento, focando nos corpos dos hôxwa como locus da 

produção de relações de alteridade, seja com seres míticos ou brancos e outros indígenas. 
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Tornando-se indígena na Era Digital 

Luiza de Paula Souza Serber (Unicamp) 

A prática etnográfica contemporânea revela um mundo marcado pelo desenvolvimento 

acelerado das tecnologias de comunicação e sua crescente presença e impacto na vida 

cotidiana. Este universo hiperconectado, de informações transbordantes e rápidas – no qual a 

produção imagética é central -, permeia a vida de comunidades indígenas por todo o mundo, 

tanto daquelas imersas em contexto urbano como daquelas situadas em locais remotos. Tais 

comunidades, cujo desaparecimento já foi um dia considerado inevitável, têm demonstrado nas 

últimas décadas inúmeras estratégias de resistência aos processos de homogeneização, 

reiterando incessantemente sua alteridade. Dialogando com o conceito de "futuros tradicionais" 

cunhado por Clifford (2013), proponho que nos embrenhemos nos espaços híbridos (e 

frequentemente paradoxais) de contato e negociação entre o "tradicional" e o "novo". 

O desenvolvimento, desde a década de oitenta, da chamada "mídia indígena" (GINSBURG, 1991) 

vêm desempenhando um papel fundamental no processo contemporâneo de reconfiguração do 

ser indígena. A despeito do reconhecimento de traços de continuidade entre o momento de 

emergência deste tipo de mídia e sua forma atual - uma vez que, como sugere Ginsburg (2016, 

p.582), a motivação para os povos indígenas se envolverem com estas tecnologias foi, e ainda 

é, em grande parte alimentado por "a desire to “talk back” to structures of power” -, é 

importante reconhecer que as práticas de mídia indígena que testemunhamos hoje são 

significativamente diferentes daquelas de mais de vinte anos atrás. Presenciamos agora uma 

realidade muito mais fluida e emaranhada na qual a mídia indígena assume novos significados 

e abrange uma série de novas práticas, abrindo caminho para o que Ginsburg (2016) chama de 

"media sovereignty in the digital age". 

Embora tanto as práticas de mídia indígena como o pensamento antropológico tenham 

caminhado muito desde que Ginsburg examinou o Dilema Faustiano (1991), sugiro que ainda é 

possível observar tensões no processo de entrelaçamento dos domínios do "tradicional" e do 

"novo". O trabalho de campo que realizei no Xingu em 2016 indica que as produções 

audiovisuais que dali emergem muitas vezes condensam e expressam diferentes 

temporalidades e formas de ser indígena. A análise da mídia xinguana também indica que 

diferenças intergeracionais tornam-se particularmente evidentes na medida em que 

observamos o crescente uso de celulares entre os jovens da comunidade. Tal suporte 

tecnológico, sugiro, implica na geração de efeitos específicos que hoje começam a ser analisados 

sob uma perspectiva antropológica entre diferentes sociedades nativas pelo mundo. 

 

Kayka Aramtem: interpretações de um ritual Palikur-Arukwayene 

Adonias Guiome Ioiô(UFPA) 

Em novembro de 2016 o sábio Palikur-Arukwayene Wet realizou a Kayka Aramtem, conhecida 

entre os demais povos indígenas do Oiapoque (Karipuna, Galibi-Marworno e Galibi-Kalinã) como 

Turé. Contudo, a Kayka é um ritual específico do meu povo, com características próprias que a 

diferem do Turé realizado na região.   Ocorre que nós não realizávamos esse ritual há 

aproximadamente 40 anos, período que corresponde ao nosso processo de conversão às igrejas 

pentecostais, principalmente à Assembleia de Deus. Dito isso, a realização desse ritual foi 

permeada por questionamentos, conflitos e ressignificações que proporcionaram a reflexão 

sobre a presença da igreja entre nosso povo. Nessa apresentação meu objetivo é relatar e 
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refletir sobre os impactos da realização da Kayka Aramtem entre o meu povo, destacando as 

forças que se opuseram e/ou confluíram para este ritual e também discorrendo sobre a 

possibilidade de coexistência ou não desta com as religiões cristãs. 

 

Experimentações para uma análise estrutural da festa: o ritual em Lévi-Strauss revisitado 

Eduardo Santos Gonçalves Monteiro (USP) 

Este trabalho consiste numa apresentação crítica das ferramentas analíticas privilegiadas ao 

longo de minha dissertação de mestrado, centrada na etnografia de festas dos índios Krahô, 

falantes de língua Jê e situados no Tocantins. Tendo em vista a inspiração do trabalho nas 

análises lévi-straussianas de mitos, buscarei mapear certas possibilidades para uma análise 

estrutural das festas krahô em meio à volumosa obra do autor. Repleta de tensões, 

controvérsias e mal-entendidos, antes de tudo tal obra transborda em significação e, por isso 

mesmo, permite múltiplas interpretações. O mapeamento será realizado por duas vias distintas 

e complementares. Primeiramente, a partir dum conjunto de releituras contemporâneas de 

Lévi-Strauss (feitas, entre outros, por Patrice Maniglier, Gildas Salmon, e Eduardo Viveiros de 

Castro), buscarei evidenciar certas ideias estruturalistas que parecem cruciais para desenvolver 

meus propósitos de pesquisa. A discussão se deterá aqui em torno de certos desdobramentos 

duma natureza específica do signo evidenciada por Lévi-Strauss, marcadamente sua 

variabilidade intrínseca. Em seguida, retomando textos programáticos de Lévi-Strauss e, 

sobretudo, certas passagens de suas análises ao longo das Mitológicas, buscarei argumentar que 

se o “ritual” aparece com certa freqüência ao longo da obra lévi-straussiana, a importância 

relativa de sua posição no seio da análise de fato varia bastante. Tal exercício (ainda em 

desenvolvimento) parece indicar que as formas como o tema é tratado ao longo da obra lévi-

straussiana sobre os mitos talvez possam ser descritas em termos semelhantes aos que o 

próprio Lévi-Strauss atribui às variadas reflexões de Montaigne sobre “as coisas e os homens do 

Novo Mundo”: em cada uma delas, não se trata das mesmas coisas ditas; ou melhor, “suas 

reflexões não se situam no mesmo plano”. O “rito” emerge ali ora como elemento entre outros, 

dispostos em um conjunto de “provas suplementares” e “ilustrações” de certas conexões 

evidenciadas nas análises míticas, ora como fator indispensável para o desenvolvimento de 

linhas argumentativas específicas. Nesses últimos casos, sobretudo, mito e ritual adquirem um 

estatuto equivalente na análise, elucidando-se reciprocamente e tornando-se especialmente 

instigantes para uma reflexão sobre uma via metodológica para uma análise estrutural das 

festas. 

Godidigo e o caso Copyright by Kadiwéu: o desenho e suas tramas 

Maria Raquel da Cruz Duran (USP) 

Caracterizada por um particular minimalismo figurativo, em que a sugestão é mais frequente do 

que a demonstração, a arte indígena ameríndia tem sido estudada em seu estatuto e agência, 

relacionados ao universo cognitivo particular no qual opera. Entrando no campo da sugestão, 

neste trabalho sugerimos possíveis interpretações do lawile e do niwékaladi, desenhos Kadiwéu 

traduzidos como redemoinho e escada, respectivamente, e que constituem os principais 

desenhos deste grupo, famoso nacional e internacionalmente por sua expressão artística. Tal 

aproximação com as interpretações a respeito dos desenhos Kadiwéu, sejam eles 

compreendidos como linguagem ou como agência, é fruto de uma pesquisa de doutoramento 

em Antropologia Social (PPGAS/USP), em fase de conclusão, em que fizemos oito meses de 
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trabalho de campo na aldeia Alves de Barros (Porto Murtinho/MS), e em que esboçamos, para 

além destes dois padrões, outros vinte. Num paralelismo entre conjuntos, de elementos gráficos 

e de conhecimentos míticos, compreendemos que o ǥodidigo estabelece inúmeras conexões, 

que não são complementares ao mito, mas sim a mesma coisa. Ou seja, tais desenhos são mitos 

gráficos, são uma técnica de memória alternativa à escrita, e como tal agem de forma a 

reconvocar memórias. Isto posto, além de abordarmos estes dois desenhos, em nossa fala 

procuraremos problematizar também o campo das equivocidades tradutórias, ocorridas em 

situações de inter-relação entre Kadiwéu e ecalaye (“brancos”), seja no caso Copyright by 

Kadiwéu, seja no comércio de cerâmicas.   

 

Mimetizando o Outro: a experiência Macuxi 

Felipe Munhoz Martins Fernandes (UFSCar) 

No ano de 2005, grupos musicais Macuxi, vinculados ao Conselho Indígena de Roraima e 

articulados em torno da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, lançaram o primeiro 

álbum de forró indígena: "Caxiri na Cuia, o Forró da Maloca". Além de representar um marco 

político para os Macuxi – pois o álbum viria a coroar a homologação da demarcação da Terra 

Indígena pela presidência da república naquele ano – também se tornou uma referência de certa 

“libertação cultural” para os Macuxi, na qual a incorporação de elementos exógenos ao 

ambiente indígena tornou-se algo aceitável e, a partir de então, não mais inibida. Aceitou-se o 

forró no cotidiano Macuxi, reconhecendo também sua significância, especialmente durante 

rituais-festas. Mas o uso de ritmos musicais regionais, notadamente o forró, pelos Macuxi, além 

de servir como instrumento de vocalização de denúncias, reivindicações políticas e versar sobre 

a "cultura macuxi", encontra ressonâncias também no modo como os Macuxi dinamizam sua 

cultura: um processo que pode ser chamado como mimético (mimesis) - se o visto através das 

lentes de Gabriel Tarde e Guilles Deleuze -, e que se encontra inscrito nas outras diversas 

práticas musicais-religiosas, bem como em seus mitos. Pretendo com este trabalho expor o 

modo peculiar da criatividade Macuxi e sugerir as possíveis decorrências político-interétnicas 

desse processo mimético. 
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GT 3 – Religião 

 

Sessão 1 – Religião, gênero e sexualidade 

Terça-feira, 19/09, 9h 
Sala 14 A 

 

Um púlpito mais colorido: a experiência de fé de pessoas LGBT em igrejas inclusivas 

Jeferson Batista da Silva, Jhonatas Henrique Simião, Mariana Rodrigues da 

Silva(UNICAMP/PUC-Camp) 

Este artigo tem como tema as chamadas igrejas inclusivas para a comunidade LGBT, 

denominações religiosas, em sua maioria pentecostais e neopentecostais, que, diferente de 

igrejas convencionais, não consideram pecado a homossexualidade, a transgeneridade, bem 

como outras questões de gênero. Mais especificamente, este trabalho analisa a experiência de 

fé, espiritual e de sociabilidade de fiéis e pastores LGBT em igrejas inclusivas brasileiras. A 

primeira igreja inclusiva surge na década de 1960, nos Estados Unidos. No Brasil, tais instituições 

chegam na década de 1990 e é a partir dos últimos dez anos, dentro da dinâmica de constante 

transformação do campo religioso brasileiro, que elas crescem e se multiplicam. É preciso 

considerar também que tais igrejas ganham visibilidade junto com a comunidade LGBT não 

religiosa, que apesar de ser alvo de LGBTfobia, tem conquistado espaços e direitos perante a 

sociedade. Assim, os objetivos deste trabalho são: investigar a história religiosa de alguns 

membros de igrejas inclusivas, mapear a inserção destes fiéis e pastores no ambiente cristão 

inclusivo e verificar se tais igrejas criam ou não uma espécie de segregação e que consequências 

isso pode trazer. Para alcançar tais objetivos, utiliza-se uma metodologia híbrida de 

investigação, aliando, revisão bibliográfica a técnicas da comunicação social e da antropologia. 

Durante trabalho de campo, foram realizadas coletas de imagem de celebrações religiosas, 

entrevistas com pastores e adeptos, observação participante de atividades religiosas. Esse 

trabalho foi realizado em templos inclusivos em Campinas (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro 

(RJ) e Curitiba (PR).   

 

“Abstendei-vos de semelhante ação”: Direito, carma e livre-arbítrio nas considerações 
espíritas sobre o aborto 

Allan Wine Santos Barbosa (UFSCar) 

Este trabalho objetiva discutir como o espiritismo kardecista, tanto em termos doutrinários 

quanto morais, concebe a possibilidade e implicações do aborto como um direito garantido pelo 

Estado. O tema é particularmente interessante por colocar em questão uma série de ideias e 

valores presentes no espiritismo que complexificam a relação entre religião e política. Com 

efeito, o espiritismo traz em sua visão de mundo um posicionamento classificável como liberal 

em  frentes tradicionalmente atacadas pelas denominações cristãs, o exemplo mais explícito 

sendo a concepção da homossexualidade como algo não problemático do ponto de vista 

espiritual. A interrupção forçada da gravidez, por sua vez, mobiliza uma série de questões 

interessantes para uma reflexão sobre como o espiritismo concebe a atuação do indivíduo 

frente ao seu livre-arbítrio e também sobre os limites do Estado secular em termos do 

estabelecimento de leis e de saúde pública. Em primeiro lugar, o espiritismo postula um 
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encadeamento relacional de espíritos entre encarnações. Isso significa que amigos e familiares 

possuem vínculos que vão além da afinidade pessoal ou biologia, remetendo a relações de 

amizade no mundo espiritual até o pagamento de crimes e ofensas cometidos em vidas 

anteriores. Em outras palavras, uma pessoa não nasce por acaso num determinado círculo 

familiar, sendo que a encarnação atual pode ter sido designada por espíritos superiores para o 

ajuste de dívidas cármicas (é muito comum encontrar narrativas espíritas de inimigos mortais 

encarnam como familiares e amigos visando uma espécie de prova de reconciliação e perdão, 

tema comum nos romances psicografados de Chico Xavier). Vê-se assim que o aborto coloca um 

problema grave para essa estruturação espiritual do “sistema contábil do universo”, travando a 

possibilidade (e, por consequência, o “direito”) de evolução de um espírito e quebrando o que 

os espíritas consideram como uma das leis maiores do universo. Por conta disso, a posição dos 

espíritas permanece inabalável com relação ao aborto, justamente porque coloca em jogo uma 

oposição entre uma determinação “divina” (a encarnação da criança em seu processo evolutivo 

e expiação cármica) e uma determinação “humana” (a lei secular que não leva em consideração 

o plano espiritual). Nesse sentido, busco explorar tais concepções em relação a noção espírita 

de pessoa (assim como de evolução, encarnação, etc.) e frente a sempre ambígua articulação 

entre livre-arbítrio, direito e moral presente no meio espírita. 

 

“Vivendo em santidade”: abstinência sexual, gênero e sexualidade em jovens 
evangélicos 

Luiza Terassi Hortelan(UNICAMP) 

O “Eu Escolhi Esperar” é um movimento evangélico interdenominacional que tem nos jovens, 

homens e mulheres, seu público-alvo. Trata-se de uma campanha de apoio e incentivo a jovens 

evangélicos que decidiram se manter virgens, ou em castidade, até o casamento. Buscando 

promover ideais de “pureza sexual” e “saúde emocional”, suas orientações combinam ascetismo 

sexual com uma concepção ideal de “amor para a vida toda”, vinculando sexo, amor e 

conjugalidade. Esta apresentação propõe uma reflexão sobre práticas afetivo-sexuais de 

seguidores/as do movimento, buscando analisar como, a partir desse discurso, cujo conteúdo 

ultrapassa a defesa da virgindade e adquire contornos de pedagogia afetiva, os sujeitos têm 

estruturado suas condutas amorosas. Pretende-se ainda problematizar a relação entre os 

discursos oficiais e as práticas e experiências dos seguidores, bem como as estratégias de que 

estes lançam mão para viver “em santidade”. Uma vez que a abstinência sexual é 

frequentemente representada pelos sujeitos como um desafio, principalmente para os homens, 

pergunto em que medida essas estratégias revelam convenções de gênero e sexualidade e, ao 

mesmo tempo, ensejam novos modelos de relacionamento, nos quais os limites da intimidade 

são negociáveis. Por fim, considero que o elogio à virgindade e à longevidade do amor se 

inserem e adquirem novos significados no contexto das mudanças recentes das relações 

afetivas, das moralidades sexuais e da própria religião. 

 

As profetisas do Espírito Santo e as rupturas da religiosidade contemporânea 

Ana Cândida Pena Vieira Pinto (UnB) 

Este trabalho reúne reflexões sobre a diversidade atual do neopentecostalismo brasileiro e as 

transformações pelas quais passou como movimento, questões essas que surgiram em 
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etnografia realizada em duas chamadas “cidades-satélites” de Brasília, no Distrito Federal. 

Considerando o processo constante de ruptura e reagrupamento que marca o meio 

neopentecostal, a possibilidade de acompanhar lideranças de mulheres em contextos 

periféricos e não hegemônicos mostrou o potencial de empoderamento e crítica que estas 

mulheres encontraram na espiritualidade. A partir da observação de outros espaços religiosos, 

que não o templo institucionalizado, busca-se entender as diferentes formas de adesão religiosa 

em um contexto de pouca disciplinarização doutrinária, assim como o surgimento de lideranças 

carismáticas e seus “dons espirituais”. Neste contexto, os dons são moeda de legitimação 

espiritual e terrena, especialmente para mulheres que buscam nestes espaços uma 

proeminência dificilmente encontrada nas grandes congregações cristãs e outros espaços 

sociais. A escolha por pequenos grupos religiosos, localizados em contextos periféricos e de 

lideranças femininas se pretendeu um recorte político, que combatesse análises genéricas sobre 

o fenômeno evangélico e a questão da desigualdade de gênero. 

 

Quebrando silêncios... Violência simbólica e representação feminina católica 

Vanessa de Faria Berto(UNESP) 

As análises que abarcam a relação Gênero/ Religião ainda configuram um campo pequeno e 

pouco explorado pela Academia. Nesse sentido, a proposta deste trabalho – e que é parte de 

minha Tese de Doutoramento, defendida em 2015 – é uma tentativa de contribuição para 

incentivar o preenchimento destas lacunas na área das investigações científicas. Assim, a partir 

da revisão bibliográfica acerca da literatura centrada na representação feminina no campo 

religioso, especificamente, dentro da Igreja Católica, o cerne desta comunicação configura-se, 

justamente, as formas com que as mulheres foram e são concebidas pelo catolicismo. Procura-

se refletir acerca da construção das identidades do feminino e suas múltiplas implicações nas 

mais diversas instâncias do social, pressupondo articulações entre práticas culturais, estruturas 

sociais e relações de poder. Desse modo, busca-se  também analisar a estrutura da hierarquia 

eclesiástica através dos mecanismos utilizados pela mesma instituição – significativamente, o 

uso da violência simbólica, nos moldes como o concito foi entendido por Pierre Bourdieu – para 

a perpetuação da dominação masculina em seu meio. 

 

Sessão 2 - Mercado religioso, ciência e pluralismo religioso 

Quarta-feira, 20/09, 9h 
Sala 11 B 

 

A Igreja Messiânica e suas flores: uma análise etnográfica de um arranjo Ikenaba 

Hellen Fonseca(UNICAMP) 

A Ikebana Sanguetsu é um estilo de vivificação floral que foi desenvolvida por Mokiti Okada 

(1882-1955), fundador da Igreja Messiânica Mundial. A religião, ao chegar ao país por meio da 

imigração japonesa, difundiu-se entre brasileiros que passaram a conhecer e a praticar a técnica. 

Esta apresentação narrará a história de um arranjo floral: a escolha das flores no Ceasa; a 

transformação do material em uma Ikebana durante as aulas na Igreja; a remontagem do arranjo 

no ambiente doméstico, e, por último, o processo de estiolamento das flores. A análise da 
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Ikebana como uma forma de materialidade produzida pela Igreja Messiânica é uma via para 

alcançar a compreensão estética da religião e também de sua doutrina. 

Otávio Barduzzi Rodrigues da Costa (UNESP) 

Eu o Senhor Derramarei bênçãos sem medida. Sim a teologia da prosperidade funciona – as 

dinâmicas socioeconômicas nas das igrejas neopentecostais 

O crescimento das igrejas neo pentecostais não se devem apenas a uma intensa maquina de 

propaganda e sim devido as relações socioeconômicas que ocorrem dentro das próprias 

comunidades que trazem efeito àquilo que os fieis querem ouvir. Analisando durante anos essas 

dinâmicas através de uma participação observante aliado a uma análise biblio0gráfica esse 

artigo tem a intenção de mostrar como funciona a dinâmica dessas relações para contribuir com 

o estudo dentro das ciências sociais e das religiões de com tais igrejas crescem.   

 

Como deixaram de crer aqueles que não mais creem 

Rafael Quintanilha (USP) 

O “ateísmo” como possibilidade de causa ou pertencimento vem crescendo em todo mundo. 

Oras lido como uma posição política, outras vezes como uma posição religiosa, como é o caso 

do Brasil, o “ateísmo” vem se tornando um importante adversário para o que a literatura vem 

chamando de “revitalização das comunidades religiosas”. Se opondo a quase todas as formas de 

expressão religiosa na esfera pública, as pessoas em nome do “ateísmo” vêm construindo 

repertórios que as legitimam frente aos seus adversários e reivindicando o reconhecimento de 

suas posições como pertencentes a uma coletividade. Seja em nome da “ciência”, da 

“racionalidade”, da “natureza”, da “laicidade”, as pessoas que se consideram “ateístas” 

desenvolvem não somente uma forma de falar contra a religião, mas também uma forma de se 

apresentar como “ateístas”, e sobre essa segunda forma que a presente fala objetiva a analisar. 

Tomando por objeto depoimentos de “conversão” ao “ateísmo”, esta fala pretende analisar os 

modos das pessoas narrarem suas trajetórias de “pessoas religiosas” a “pessoas ateístas” 

analisando a regularidades de suas falas, sob o pressuposto habermasiano de que “uma pessoa 

[que] se socializou numa determinada língua e numa determinada forma de vida cultural não 

pode se não dedicar-se a certas práticas comunicativas, acedendo assim tacitamente a certos 

pressupostos pragmáticos presumivelmente gerais”. 

Objetivo desta reflexão é demonstrar que há uma forma de se falar sobre o “ateísmo” e sobre a 

“religião” por aqueles que se consideram ateístas. Todos os depoimentos analisados 

apresentam a mesma estrutura narrativa de ascensão a um privilegiado conhecimento, que as 

“iluminam” frente a obscuridade da “religião”. Tais narrativas compartilham uma visão sobre o 

que é religião e ateísmo, utilizando categorias como “razão”, “conhecimento”, “senso crítico”, 

“questionamento”, “estudo” para falar sobre suas experiências de vida, que passam por diversas 

questões como pertencimento religioso, discriminação, preconceito, sexualidade e família. 

 

A “complementaridade” de Religião e Ciência: Design Inteligente, transfusão de sangue e 
a perspectiva das Testemunhas de Jeová sobre o “sistema atual de coisas” 

Joéverson Domingues Evangelista (UFSCar) 

O presente trabalho visa analisar e refletir sobre a apropriação feita pelas Testemunhas Jeová 

de teorias científicas (ou que se consideram assim, como é o caso do Design Inteligente) a fim 

de reinterpretar o diálogo com a ciência de forma a entender esta última como a prova última 
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não só da existência de Deus (Jeová), mas também como um testemunho de veracidade dos 

textos sagrados. Igualmente, a questão em torno do sangue e seus usos pela medicina moderna, 

que muitas vezes caracteriza o grupo como obscurantista e está no centro da principal polêmica 

atual envolvendo o grupo e seu "banimento" na Federação Russa, será aqui motivo para uma 

reflexão sobre a defesa da doutrina que poderia custar vidas de seus fiéis e de como se 

articulam, na perspectiva devota, na chave da fundamentação mútua, e não do conflito, o 

embate entre ciência e religião no cerne da Modernidade. 

 

Caminhos D’Aruanda: uma etnografia sobre magia, ciência e religião em um terreiro de 
Umbanda Esotérica em Belo Horizonte – Minas Gerais 

Bianca Zacarias França (UFMG) 

A tríade magia, ciência e religião existe na antropologia desde sua origem. TAMBIAH (1990) faz 

uma historicização desses conceitos, abordando-os como categorias ocidentais habitualmente 

projetadas sobre não ocidentais, em geral, de forma pouco refletida. Rotular algo como magia 

é, com alguma frequência, usado como categoria de acusação para desclassificar a cultura do 

outro. O presente trabalho tem como objetivo uma reflexão a cerca dos conceitos magia, ciência 

e religião e suas implicações políticas e relativas ao poder, tendo em vista as potencialidades, a 

polissemia e as apropriações locais que permeiam a construção dessas categorias. O estudo foi 

possível devido ao trabalho de campo realizado no Templo Universalista e Espiritualista Solar – 

TUÉS, um terreiro de Umbanda Esotérica que se localiza na cidade de Belo Horizonte, no estado 

de Minas Gerais. O movimento umbandista atual seria, para o grupo, uma tentativa de restaurar 

o aumbhandan – conhecimento integral e anterior a própria Umbanda. O Brasil é tão importante 

porque é aqui que tudo começou, é aqui onde o Aumbhandan foi revelado e é aqui que o 

aumbhandan ressurgirá na visão dessa linha religiosa. Para os membros do TUÉS, viria daí a visão 

do Brasil como pátria do evangelho e coração da espiritualidade na Terra apontada também por 

muitos kardecistas. É interessante perceber como esta cosmologia se vale do discurso 

acadêmico para contestar a tese vigente em relação a origem da humanidade na Terra. Assim, 

podemos perceber as implicações cosmológicas e epistemológicas geradas pela polissemia e as 

apropriações locais em relação a construção das categorias magia, ciência e religião. 

 

Mercado Kasher em São Paulo 

Clésio Agostinho Geraldo (USP) 

Esta pesquisa visa pensar as construções religiosas e mercadológicas dos produtos kasher na 

cidade de São Paulo. Especificamente, procuraremos empreender uma análise de 

desvendamento dos processos que se dão nos interstícios do judaísmo, como um grupo de 

minoria étnica/religiosa de estrangeiros no Brasil, buscando entender de que forma os judeus 

se comportam frente ao sistema/mercado. Partindo de hipóteses, como a sugerida por Weber, 

de que a ética judaica manteve-se fortemente tradicionalista, estabelecendo um capitalismo 

pária e especulativo, marcado pela atuação e priorização dos irmãos judeus em detrimento dos 

demais indivíduos, tentaremos entender quais são as emergentes possibilidades de intervenção 

econômica e social, do mercado no judaísmo ortodoxo paulistano, tendo como universo de 

análise o desenvolvimento significativo do mercado kasher na última década.  

O próprio mercado kasher, em São Paulo, sofreu um aumento e modificações gigantescas na 

última década. O site koshermap Brasil, traz um mapeamento detalhado das mais diversas lojas, 



 

75 
 

restaurantes, setores, produtos, locais. Porque desse aumento, se o número de religiosos 

(sobretudo os ortodoxos, os maiores consumidores), como percebi na dissertação de mestrado  

não acompanhou o crescimento do mercado? 

Bila Sorj (2000) Israel em Transe, Uri Avnery, diz que nenhuma Halachá (a lei que foi ditada por 

Deus) pode ser mudada, apenas interpretada. Há um limite pra tais interpretações, em que 

ponto uma nova interpretação não representa uma mudança na lei? Em meio a tantas 

novidades, tecnologização, comercialização, novidades em geral e dos produtos kasher em 

particular, em um mercado grandemente lucrativo com uma vantagem exclusiva, seus 

consumidores não são autorizados pelos rabinos, e por sua vez pela divindade, em se alimentar 

de nada mais além do que especificado em seus manuais e selos, pode-se pensar em uma 

inviolabilidade da lei? 

Há limites para a expansão desse mercado frente ao judaísmo? Os líderes se utilizam dessa 

fundamental necessidade, do pilar kasher, para lucrarem?  Seriam os rabinos também dignos 

das mesmas críticas em que os pastores neopentecostais sofrem, de se utilizarem da instituição 

religiosa para enriquecerem? Seria esse um mecanismo próprio das religiões? Esse viés da 

pesquisa é um caminho para se perceber um padrão de relações sociais frente ao fenômeno 

religioso atual? 

 

Sessão 3 – Cura, fé e religião 

Quinta-feira, 21/09, 9h 
Sala 14 A 

 

Entre fluxos: o benzimento como energia em trânsito nas gentes e nas coisas 

Thaila Pereira de Araújo Bahiense(UFMG) 

O trabalho foi desenvolvido com base em entrevistas realizadas com Benzedeiras no bairro 

Santo Antônio, situado em Belo Horizonte/MG, com as quais estou elaborando meu trabalho de 

monografia do curso de Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo é 

abordar a maneira que os corpos afetam e são afetados no processo do benzimento e, de forma 

simétrica, o papel dos elementos materiais (coisas) utilizados no ato. Entendendo aqui o 

benzimento, para além de puramente simbólico, como ato performador de corpos. 

Quando pensa-se em benzedeiras é quase de praxe que as pessoas associem o termo às figuras 

de mulheres já bastante idosas que através de rezas realizam o Benzimento que é um processo 

de cura de alguma instancia da pessoa, do corpo ou espírito. Câmara Cascudo define o termo 

benzedeira em seu Dicionário do Folclore Brasileiro por: “Mulher, geralmente idosa, quem tem 

‘poderes de cura’ por meio de benzimento”. (CASCUDO, 2001, p. 587).O benzimento é 

constituído pela oralidade e gestualidade, e muitas vezes as rezas ou benzeduras que propiciam 

curas estão associadas a religiões específicas, embora isso não seja uma regra.  

As benzedeiras com as quais realizo as entrevistas e vivências, todavia, não se enquadram em 

nenhuma dessas noções já cristalizadas no imaginário e foi justamente isso que e chamou a 

atenção de início. São jovens mulheres de faixa etária entre 22 anos e 37 anos, todas com nível 

de ensino superior completo ou em curso, e aprenderam o benzimento por vias diferentes das 

tradicionais (ancestralidade) e também de formas distintas, não estando associadas a nenhuma 

matriz religiosa em específico. Dessa forma, este trabalho visa apresentar como o benzimento 

é concebido, aprendido e realizado neste entre essas mulheres. 
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O benzimento, como pude perceber neste contexto, é entendido como um fluxo de energia, 

uma energia externa e maior que a benzedeira evoca e “canaliza” com intenções de cura, através 

da palavras, gestos e objetos, para a pessoa ou coisa a ser benzida. Sendo assim, entendo o 

benzimento como um ato simbólico que trata de um fluxo de energia de cura agenciado por 

pessoas e coisas, com poder de transformar e performar outras pessoas e coisas. Analiso então, 

qual a papel de cada elemento deste ritual, não deixando de enfatizar os elementos materiais 

de forma simétrica aos imateriais. 

 

“Vamos nós ao vosso reino”, Xamanismo e iluminação na constituição ritual de pessoa 
no Santo Daime 

Mateus Henrique Zotti Maas (UFGD) 

“Vamos nós ao vosso reino” é uma mudança efetuada na oração do Pai Nosso na religião do 

Santo Daime, e revela como uma postura ativa na relação com o mundo divino, caraterística de 

cosmologias xamânicas, persiste na construção ritual da pessoa no Santo Daime. Partimos da 

observação de que a construção ritual da pessoa no Santo Daime, se dá a partir de uma relação 

dual entre Eu superior e Eu inferior, refletida na dualidade entre um mundo espiritual e material. 

Buscamos, através de uma nota descritiva de um ritual de Hinário, aclarar o papel exercido pela 

“práxis xamanica” (GROISMAN, 1999) na dinamização desta dualidade aproximando-se da 

noção daimista de Iluminação do superior sobre o inferior. 

 

Agência, hierarquias e negociações nos espaços do Terecô de Codó (Maranhão) 

Conceição de Maria Teixeira Lima (UFMA) 

Terecô ou tambor da mata é uma religião afro-brasileira encontrada, especialmente, no interior 

do Maranhão. Nela, as pessoas se relacionam com entidades denominadas como encantados. 

Os espaços rituais são chamados de “tendas” e são chefiados por mestres (pais e mães de santo). 

Nas tendas acontecem os trabalhos espirituais, as festas e as obrigações. Neste trabalho, abordo 

as tendas como um lugar de constituição de entidades e de pessoas, pois elas são edificadas a 

partir do vínculo e do compromisso firmados entre o encantado e o terecozeiro. Nesse sentido, 

por um lado, procuro analisar, a relação tríplice entre pessoas, entidades e tendas, sugerindo 

que nenhuma delas está pronta ou fechada, antes se apresenta como configuração temporária 

e instável. Por outro lado, pretendo mostrar que as tendas  apresentam estruturas e normas de 

organização que regulam as relações de quem participa delas – já que, para pessoas e 

encantados existem condutas permitidas (ou não) dentro de cada tenda. Interessa-me perceber 

como essas estruturas normativas não se apresentam de forma rígida, mas são continuamente 

reestabelecidas por meio das negociações entre os diferentes seres (tangíveis e intangíveis) 

presentes no espaço, configurando determinadas hierarquias. 

 

A fé mura: um bastião de defesa ontológica 

Fernando Augusto Fileno (USP) 

Virar bicho não pode ser coisa de bom cristão contaram-me certa vez os Mura do rio Igapó-Açu, 

assunção que menos tinha a ver com o seu professo credo religioso e mais com a necessidade 

de assegurar a autodeterminação de si. Em um mundo rodeado de perigos, acossado por forças 

de atração vindas do fundo do rio e do centro da floresta, a religiosidade parece ser mais um 
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instrumento de proteção e resistência. Os Mura, grupo indígena de língua mura, hoje falantes 

do português, habitam o complexo hídrico dos rios Amazonas, Madeira e Purus, bem como 

residem em diversos municípios da região. As gentes do Igapó-Açu, a quem essa comunicação 

se reporta, afirmam sua fé em Deus, vivenciando o aparato institucional da Igreja, não como 

cristãos e sim como humanos. Para delimitar a referência do culto cristão na vida daquelas 

comunidades passamos antes pela cosmologia sobre a qual se erigem os mundos que a 

circundam. Veremos então como tratar de religião aqui, mais do que meros modos de 

identificação e classificação também guarda em sua definição e prática conjuntos de estratégias 

que asseguram a salvaguarda do corpo e o bem-estar da comunidade. Nesse sentido, 

abordaremos as diferenças que arregimentam o estabelecimento da fé católica e da fé 

evangélica nas comunidades do Igapó-Açu. Tratar da fé é tratar da alteridade, não tanto daquela 

que permeou uma narrativa diacrônica, mas daqueles outros que persistem em um plano 

existencial sincrônico. Tencionamos então, revelar a fé dos Mura em sua face ontológica, como 

um enunciado que se imiscui nas práticas comuns da rotina do dia a dia. 
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GT 4 – Ativismo, gênero e sexualidade 

Sexta-feira, 22/09, 9h 
Sala 12 A 

 

Homem feminista? Uma reflexão sobre sujeitos políticos possíveis no ativismo feminista 
brasileiro 

Isabela Venturoza de Oliveira (UNICAMP) 

Este trabalho analisa as definições e tensões a respeito de determinados sujeitos políticos que 

orbitam em torno de versões contemporâneas do feminismo praticado no Brasil. Nesse sentido, 

objetiva-se mapear as percepções sobre a participação de homens no ativismo político dito 

feminista, primeiramente a partir de instituições e atores ligados à Rede de Homens pela 

Equidade de Gênero (RHEG). Em outro plano, a pesquisa de campo deve ainda compreender os 

discursos presentes entre diferentes orientações do feminismo praticado principalmente por 

mulheres (cis e trans) no Brasil. Busca-se, dessa forma, explorar uma série de questões a respeito 

da possibilidade de que homens sejam adjetivados como “feministas”, assim como os conflitos, 

receios e desafios que a nomeação causa tanto em termos de identificação quanto de 

capacidade de ação. Tais barreiras fundamentam-se no questionamento em relação à 

capacidade dos homens em compreender, produzir empatia e se comprometer politicamente 

com o feminismo, bem como no papel que eles podem/devem desempenhar no movimento 

feminista. Em última análise, trata-se de verificar como essa pluralidade de atores manipula 

determinados termos e noções como “protagonismo”, “mulher”, “gênero”, “machismo”, 

produzindo sujeitos, legitimidades e exclusões. 

 

A “rebelião das mães”: prisão, gênero e ativismo em uma associação de familiares de 
presos 

Natália Bouças do Lago (USP) 

Este trabalho busca explorar a triangulação entre gênero, prisão e ativismo presente em uma 

associação de familiares e amigos de pessoas presas. A associação, chamada Amparar, localiza-

se em São Paulo e é presidida por Railda Silva, cuja trajetória ativista teve início na privação de 

liberdade de seu filho – na antiga Febem e, posteriormente, no sistema prisional. Assim como 

no caso da presidente da associação, a prisão dos filhos das demais mulheres que atuam na 

Amparar inaugurou uma “trincheira de luta” em suas vidas (EFREM FILHO, 2017). 

A etnografia se desenvolve nas atividades da associação, capitaneadas por Railda, e no 

acompanhamento dos trajetos mobilizados por essas atividades – as visitas à casa de familiares 

de pessoas presas, as reuniões com defensores públicos, as idas ao fórum para verificar o 

andamento de processos. Os trajetos e projetos de intervenção das integrantes da associação 

atuam diretamente com as famílias e também com processos de Estado que operam em 

camadas distintas. Ainda, as mulheres da Amparar mobilizam em sua militância atributos de 

gênero vinculados às “mães” ao buscar legitimidade às suas pautas e sua ação política. As mães 

são figuras importantes também no contexto apresentado por Adriana Vianna e Juliana Farias 

(2011): o termo “mãe” é acionado para conceder autoridade moral às mulheres que reivindicam 

a responsabilização do Estado pela morte dos seus filhos. 

Por fim, tornar-se uma ativista social é processo resultante não apenas do sofrimento de ter um 

filho preso. Esse caminho requer ampliar as conexões com a prisão para além de sua própria 
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família e mediar relações entre processos de Estado que operam em níveis distintos – a 

defensoria pública, as comissões de direitos humanos da assembleia legislativa, as direções da 

Febem/Fundação CASA e de unidades penitenciárias. Ao mesmo tempo, o caminho do ativismo 

provoca transformações nas relações familiares que passam a ser permeadas pela presença da 

prisão. 

 

“Só o amor cura! E só a luta muda a vida!” a dinâmica entre amor e narrativas feministas 
na construção de moralidades sexuais de mulheres 

Raquel de Freitas Banuth (UNICAMP) 

Esta pesquisa se propõe a tratar relações afetivas e sexuais como construções históricas e 

situadas, que se dão a partir do tensionamento entre valores individuais e discursos morais. 

Particularmente, esta pesquisa se debruçará sobre como um discurso específico reverbera nas 

relações afetivo-sexuais: o discurso feminista. O ativismo permeia o cotidiano e as biografias das 

mulheres feministas, em um processo ambivalente e conflituoso de construção de moralidades 

sexuais. Compreendo moralidades como um campo de construção de representações morais, 

que dependem das experiências nas quais são articuladas, e contém e expressam uma relação 

dinâmica entre valores e práticas. As moralidades perpassam as regras e dinâmicas dos 

relacionamentos, e também a relação do indivíduo consigo mesmo, no tocante ao que é exigido 

dele mesmo para que seja considerado um sujeito moral. Além dos discursos feministas, 

também considero que o amor é um elemento de peso na negociação entre discurso feminista 

e a materialidade das relações. Assim, essa pesquisa busca produzir análises sobre a) que 

discursos sobre sexualidade, feminilidade e masculinidade são veiculados no coletivo feminista 

estudado; e b) de que forma mulheres feministas agenciam e negociam suas relações amorosas 

e sexuais, no sentido de se tornarem sujeitos morais e éticos de acordo com os discursos 

feministas com os quais estão em contato. Para isso, me proponho a realizar um trabalho 

etnográfico em um coletivo feminista, formado majoritariamente por alunas e ex-alunas USP, 

de um câmpus no interior de São Paulo, através da participação em reuniões, oficinas, festas e 

acompanhado das páginas dos coletivos nas redes sociais, bem como fazendo entrevistas com 

as mulheres.  

 

Entre memes e problematizações: engajamento político a partir de uma comunidade de 
LGBT universitários no Facebook 

Thiago Henrique de Oliveira Falcão(UNICAMP) 

A popularização da internet e o modo como incidem sobre a participação e o engajamento 

político constituem preocupação recente nas Ciências Sociais brasileiras, potencializada 

especialmente pelas chamadas “jornadas de junho” de 2013. Esta comunicação procura 

contribuir para a reflexão acerca dessa articulação no contexto brasileiro contemporâneo, 

focalizando processos de politização e de engajamento político a partir de uma comunidade 

composta por LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) universitários na rede 

social Facebook, o GDU. Criada em 2011 com a finalidade de “aproximar o público gay da 

Unicamp”, a comunidade, classificada como secreta na rede social, reunia 3.479 participantes 

ao final de 2016, em sua maioria estudantes de universidades situadas no distrito de Barão 

Geraldo, em Campinas, e passou por processos de ampliação das identidades sexuais e de 

gênero presentes e de mobilizações políticas mais ou menos pontuais na universidade e em seu 
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entorno, aliados a cisões internas e diversos níveis de engajamento político no grupo e em 

coletivos universitários, cuja atuação é mais expressamente política e voltada à intervenção no 

off-line. O campo pesquisado compreendeu observação etnográfica, em seu contexto online, 

mas também no off-line, inclusive por meio de outras plataformas, como WhatsApp, Messenger 

e Twitter, entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015; análise das postagens pregressas; 

entrevistas informais com interlocutores chave; e revisão de literatura sobre ciberespaço e 

relações sociais constituídas pelo e através do ciberespaço, movimentos sociais e política na era 

da internet, antropologia das emoções e movimentos LGBT e feministas protagonizados por 

jovens no contexto contemporâneo. 

 

Os garotos da Ilha do(s) Amor(es): boys maranhenses em trânsito(s) nos mercados do 
sexo 

Mayana Hellen Nunes da Silva (UNICAMP) 

O objetivo geral deste projeto é compreender as dinâmicas do mercado do sexo em São Luís e 

o(s) trânsito(s) de boys maranhenses que se iniciam e se estabelecem em diferentes escalas a 

partir da cidade. Pretendo, no decorrer da pesquisa, compreender: a) as motivações e projetos 

que mobilizam os deslocamentos; b) as modalidades de serviços sexuais nas quais se engajam 

c) as redes sociais que constroem e acionam entre o lugar de origem e o lugar de destino; d) os 

tipos de arranjos afetivos-sexuais que estabelecem com os seus “clientes”, assim como os bens 

materiais e simbólicos trocados nesses arranjos, de modo a atentar para  como estas relações 

são permeadas por convenções e hierarquias de gênero e sexualidade. Interrogo também de 

que modo gênero, entrelaçando-se com outras categorias de diferenciação – classe social, raça, 

sexualidade, regionalidade - permeia a inserção dos boys no jogo da oferta e demanda por sexo. 

A pesquisa será realizada por meio de uma etnografia multissituada nas cidades de São Paulo e 

São Luís, de modo a acompanhar as redes tecidas pelos boys em meio aos seus deslocamentos. 

 

A sala de bate papo UOL Corumbá: uma etnografia online sobre gêneros dissidentes e 
sexualidades disparatadas na fronteira Brasil-Bolívia 

Carla Cristina de Souza(UFMS) 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica que faz parte de um 

projeto que desenvolve um estudo sobre gênero, sexualidade e diferenças em uma perspectiva 

sócio-antropológica, na área de fronteira Brasil-Bolívia. O referencial teórico que fundamenta 

este estudo é, principalmente, do campo feminista e queer. Foi realizada uma pesquisa on-line 

na sala de bate papo UOL Corumbá onde se buscou informações que tratassem de gêneros 

dissidentes e sexualidades disparatadas, isto é, das experiências daquelas/es que estão 

ligadas/os ao não cumprimento, por exemplo, de certa inteligibilidade cultural dos corpos e dos 

desejos heteronormativos. Problematizou-se parte do senso comum de que não há preconceito 

contra experiências de gêneros dissidentes e sexualidades disparatadas na cidade de Corumbá-

MS. A sala foi analisada através da descrição dos “apelidos”, das conversas públicas, postagens 

de propagandas, anúncios, contatos “reservados” e outras mensagens enviadas (ou recebidas) 

pelas/os usuárias/os que frequentavam este espaço virtual. Conclui-se que a sala é um espaço 

de sociabilidade on-line erotizada, que está relacionada com atividades sexuais comumente 

rechaçadas socialmente, como a prostituição e as relações afetivo-sexuais entre homens. Além 

disso, observou-se que há postagens preconceituosas e violentas contra essas atividades. 
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Portanto, considerando que esse espaço on-line se espelha no mundo off-line de Corumbá e 

região, não podemos concordar que não existam preconceitos em relação a gêneros dissidentes 

e sexualidades disparatadas na cidade, antes, é preciso compreender os regimes locais de 

(in)visibilidade que caracterizam gênero, sexualidade e diferenças que produzem a ideia 

corrente de uma cidade “sem preconceitos”. 
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GT 5 - Saúde e corpo 

 

Sessão 1 – Instituições 

Quarta-feira, 20/09, 9h 
Sala 12 A 

 

(Des)construção de muros: uma etnografia de hospital 

Sabrina Melo Del Sarto(UNESP) 

Refletir o conceito de “loucura” no mundo contemporâneo implica defrontar-se com uma longa 

história de imposição de normas e marginalização de indivíduos. Parte-se, assim, da premissa 

de que este conceito carrega traduções e implicações relacionadas à sociedade em que está 

inserido e sofre alterações devido a circunstâncias históricas e sociais específicas. A Antropologia 

da Saúde possibilitou uma pluralidade de visões sobre o ser social e sua relação com a saúde e 

a doença e contribuiu para os debates sobre os comportamentos humanos, considerando-os 

como atos individuais, porém, profundamente marcados pela cultura. Em face destas condições 

histórico-sociais propôs-se estudar as relações entre moradores permanentes de um hospital 

psiquiátrico e espírita. Buscou-se compreender como e de que maneira os moradores deste asilo 

interpretam, experimentam e vivenciam o ambiente em que vivem, com intuito de lançar luz 

sobre a agência de indivíduos institucionalizados. Assim, a ideia de agência caminhará no sentido 

de entender os moradores como sujeitos que agem e interagem no ambiente em que vivem. A 

etnografia foi escolhida para uma aproximação à cotidianidade do asilo. Observou-se que estes 

indivíduos estão inseridos em um processo institucional que coordena e orienta suas atitudes e 

visão de mundo. Percebe-se, assim, que os indivíduos estabelecem relações de afinidade 

dialogando e ressignificando padrões sócio-culturais hegemônicos produzidos e reproduzidos 

fora e dentro da instituição. A cotidianidade demonstra também formas de resistência que 

fazem frente aos discursos médicos sobre a “loucura”. Percebe-se então que, por mais que a 

instituição busque organizar e homogeneizar o ambiente, muitas particularidades sobrevivem 

em formato de histórias e memórias. Assim, a sociabilidade não se resume a essas 

determinações, pois a equipe hospitalar tem objetivos de diminuir os remédios e reinserí-los 

socialmente, ainda que parcialmente, e, ao fazê-lo, os moradores estabelecem contatos com o 

mundo externo. Entretanto, ainda são muitos os pacientes que vivem uma vida somente dentro 

do hospital com pouco ou nenhum contato externo. Neste processo, mudanças nos 

tratamentos, redução de medicamentos e implementação de atividades são necessárias para 

que esta “desinstitucionalização” ocorra, ao menos, no âmbito particular de cada morador. Isso 

porque, os indivíduos são, a todo momento, destituídos de sua própria racionalidade e a ideia 

de “louco” é construída como uma possibilidade de afirmar uma norma. Mas, ao contrário, com 

esta pesquisa buscaremos mostrar a agência nestes sujeitos na medida em que recusam e fazem 

permanecer atitudes e pensamentos para além daqueles propostos pelo Hospital. 

 

Tecido entrecho: permutas e trânsitos públicos entre controle, cuidado e velhice 

Natalia Negretti(UNICAMP) 

Este trabalho pretende apontar possibilidades de reflexão sobre temporalidades que relacionam 

rua e prisão a partir de instituições de acolhimento e prisionais, sob a perspectiva de cuidado e 
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controle, respectivamente, a partir de continuidades e rupturas, mediante representações sobre 

envelhecimento e direitos nas agendas públicas para terceira idade. Através de levantamento 

bibliográfico e de documentos públicos sobre instituições e velhice entrecruzados, bem como 

dados preliminares de uma pesquisa em curso, buscamos trazer alguns apontamentos no que 

concerne às dinâmicas de políticas de controle, cuidado e curso da vida nas agendas públicas, 

reconhecendo a idades como elemento do Estado moderno (DEBERT, 1999). Trabalhos das áreas 

de Gerontologia (WACHELESKI, BRANDÃO, 2015) e Ciências Criminais (GHIGGI, 2012) trazem a 

temática do idoso no cárcere, enquanto relatórios do INFOPEN e Ministério da Justiça nos 

informam sobre a Instituição Patronato, “estabelecimento destinado à prestação de assistência 

aos albergados e aos egressos”. A “saída institucional” da prisão nos dá a ponte para chegarmos 

aos trânsitos institucionais e especificamente à trajetória de Marcel, idoso, egresso do sistema 

prisional Paulista e atualmente acolhido em equipamento voltado à terceira idade. Os estudos 

que abordam cárcere e velhice informam um crescimento de prisão da população idosa. O 

último censo da população em situação de rua no município de São Paulo (2015) documenta 

que entre os idosos acolhidos por equipamentos da assistência social, 10% já esteve em privação 

de liberdade, enquanto que entre os idosos contados na rua, 13% já esteve preso. O tempo, 

fator primordial à prisão, à velhice e à rua, como liga, nos atenta às historicidades de políticas e 

suas dinâmicas.  Mais do que pensar como paralelo e diferente de avaliar, pretendemos apontar 

reflexões sobre rupturas e continuidades de tais políticas e(m) gestão mediante às 

representações e direitos da população idosa. 

 

“Linhas de cuidado” e “linhas de vida”: etnografando uma unidade básica de saúde na 
favela 

Natália Helou Fazzioni(UFRJ) 

A partir do dia-a-dia de profissionais de uma unidade básica de saúde no Complexo do Alemão 

(Rio de Janeiro), o trabalho procura refletir sobre as noções de cuidado, família, território e vida, 

pensadas a partir das interações que se estabelecem entre profissionais, pacientes e serviços de 

saúde neste conjunto de favelas. 

A pesquisa considera o cenário de ampliação dos serviços de saúde oferecidos para a população 

do Complexo do Alemão a partir de 2009, com a instalação de quatro novas Clínicas da Família, 

uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e mais 

recentemente, um CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas). 

Neste contexto, os médicos são acompanhados em suas consultas na unidade, mas sobretudo 

nas Visitas Domiciliares que realizam aos pacientes considerados acamados e domiciliados, em 

sua maioria idosos. Diferente das consultas na unidade, as visitas acontecem no “território”, 

termo usado pelos profissionais para se referirem a sua área de atuação. No “morro”, como é 

comumente chamado pelos moradores o lugar onde vivem, a realidade das famílias e seus 

modos de vida é significativamente diverso, entretanto, há um contexto comum de violência 

devido à presença do tráfico de drogas e o constante conflito com a Polícia no local, que 

perpassa o cotidiano de todos.  

Inseridos dentro do que é considerado uma “linha de cuidado” do Sistema Único de Saúde, estes 

pacientes e seus familiares são atendidos e orientados com relação a como proceder em 

diferentes aspectos de suas vidas. Do mesmo modo em que impõem certa lógica de “cuidado” 
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a estas famílias, os médicos também se deparam com um contexto específico de trabalho que 

implica dificuldades e questionamentos em suas convicções pessoais e prática profissional.  

No cruzamento entre “linhas de cuidado” e “linhas de vida” (Ingold, 2011), encontramos 

protocolos oficiais do Ministério de Saúde, regulamentações especificas da unidade de saúde 

em questão, práticas profissionais distintas e, sobretudo, as vidas dos pacientes e profissionais. 

Desvelando assim, um emaranhado que configura a “malha” dos serviços de saúde (Bonet, 

2014) no Complexo do Alemão. 

 

Experiências e significados do envelhecimento no “UniversIDADE: um programa para a 
longevidade” 

Ana Cláudia Muniz(UNICAMP) 

Os programas voltados para a “terceira idade” têm se multiplicado nas últimas décadas no Brasil 

e em vários países, junto a isso novas imagens do envelhecimento são elaboradas a partir do 

discurso da gerontologia, da mídia e das pessoas que participam de tais programas. Tendo em 

vista que os fenômenos em causa no envelhecimento humano têm natureza múltipla e 

complexa, esta pesquisa pretende refletir sobre as experiências do envelhecimento nos novos 

modos de gestão da velhice através de um estudo qualitativo em um programa de universidade 

para a terceira idade – o “UniversIDADE: um programa para a longevidade” da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Este programa de extensão universitária foi implementado 

em 2015 e é voltado para pessoas acima de 50 anos. O curso conta com quatro áreas temáticas: 

Arte e Cultura, Esporte e Lazer, Saúde Física e Mental, Sócio Cultural e Geração de Renda; e com 

a participação de professores voluntários de áreas variadas; que visam proporcionar a 

Longevidade e a Qualidade de Vida aos participantes. A partir de uma pesquisa etnográfica, 

busco observar como são realizadas as atividades do programa, quem são as pessoas que 

participam, como tais pessoas vivenciam a experiência do avanço da idade, como as práticas do 

programa agem sobre a pessoa que envelhece e que transformações podem ser percebidas nos 

sujeitos envolvidos. 

 

Poder, subjetividades e práticas políticas: representações de doença mental nos centros 
de atenção psicossocial em Araraquara 

Luiz Ricardo de Souza Prado(UNESP) 

A pesquisa aqui proposta visa contribuir para os estudos sobre a relação entre adoecimento 

psíquico e sociedade a partir do foco nas relações entre políticas e instituições públicas de saúde 

mental e a população de baixa renda que é, principalmente, alvo deste atendimento. 

Trabalhamos a partir da hipótese que a participação destas camadas da população neste tipo de 

serviço permite uma apropriação de um conjunto de práticas terapêuticas e discursos sobre a 

doença mental ali veiculados, consistindo em um processo de incorporação destas mesmas 

práticas e discursos pelos sujeitos ali presentes. Deste modo, a partir de entrevistas semi-

estruturadas, e etnografias nos grupos de familiares realizados nos Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) II em Araraquara e com os próprios familiares em suas atividades rotineiras 

(em um momento posterior), objetivamos produzir uma análise sobre formas de subjetivação e 

luta por direitos no contexto atual dos serviços de saúde mental brasileiros. Como ainda estamos 

em fase de projeto, colocamos aqui nossos critérios de análise dos dados, os quais serão: a 

comparação entre o observado na bibliografia sobre instituições de saúde mental e o observado 
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em campo, a averiguação de nossa hipótese inicial sobre a apropriação destes discursos e 

práticas relativos ao universo médico a outros contextos, além da análise do impacto do CAPS 

nas relações familiares e contextos extra-instituição 

 

Sessão 2 - Práticas de saúde 

Quinta-feira, 21/09, 9h 
Sala 12 A 

 

Autoria-demente: blogs e imagens na doença de Alzheimer 

Daniela Feriani(UNICAMP) 

O paper propõe pensar na relação entre autoria, tradução e alteridade na doença de Alzheimer 

a partir de blogs e imagens de pessoas em processo demencial. Trata-se de um recorte de minha 

tese de doutorado em Antropologia intitulada "Entre sopros e assombros: estética e experiência 

na doença de Alzheimer". Ao longo da pesquisa, encontrei dois blogs e obras de arte de pessoas 

que foram diagnosticadas com doença de Alzheimer, o que permitiu abrir o olhar em relação à 

doença ao vê-la para além do discurso biomédico. Sobrepondo noções de pessoa, doença, 

realidade e linguagem, o objetivo é pensar nos desafios e alcances quando os próprios doentes 

se tornam autores de suas experiências com a doença, em uma relação tensa entre "dissolução 

do self" e subjetividade, terror e humor, memória e alucinação, rotina e criatividade. Se, como 

diz Joe, diagnosticado com doença de Alzheimer e autor de um blog, trata-se de um mundo à 

parte - "Bem vindo ao meu mundo" -, o mundo às avessas da demência, cabe perguntar que 

mundo é esse, e percorrer, assim, as composições entre narrativa e experiência, fatos e delírios, 

lapsos e lampejos, borrões e vagalumes. Além disso, a doença de Alzheimer também será 

pensada na relação com a etnografia e o xamanismo, como estando no campo da estranheza, 

do devir, da alteridade, da tradução, da travessia entre mundos. Nesse sentido, só foi possível 

percorrer os fios do emaranhado da doença ao percorrer a etnografia também como um fio que 

o compõe. 

 

“Cultura da dieta”: aspectos socioculturais dos comportamentos alimentares em 
mulheres 

Beatriz Klimeck Gouvêa Gama (FGV) 

Em uma sociedade na qual comportamentos alimentares disfuncionais costumam ser exaltados, 

uma pessoa pode fazer dietas durante toda a vida e nem sequer cogitar a possibilidade de ter 

desenvolvido um transtorno alimentar. Comportamentos restritivos e compensatórios são 

comuns e critérios diagnósticos de transtornos alimentares podem ser confundidos com 

“consequências das dietas”. O foco de estudo dessa pesquisa é a diferenciação entre restrições 

que são aceitáveis socialmente e as que são consideradas problemáticas e catalogadas como 

doenças mentais. Através de entrevistas em profundidade com dois grupos de mulheres, 

aquelas que entendem que “vivem de dieta” e as que entendem que sofrem ou sofreram com 

um transtorno alimentar, foi possível perceber tênue e relativa a linha que separa os mesmos 

comportamentos de serem ora incentivados, ora patologizados. 
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As mulheres nas políticas de erradicação - a varíola e a pólio revisitadas 

Jonatan Sacramento(UNICAMP) 

A erradicação da varíola representa, no percurso da saúde internacional, um exemplo 

paradigmático. Responsável pela morte de milhares de pessoas desde a antiguidade, a 

erradicação mundial da doença foi anunciada pela OMS na década de 1980. A poliomielite, 

segunda candidata à erradicação, desapareceu em alguns países do mundo em sua forma 

selvagem alguns anos depois, tendo a atuação brasileira como um modelo a ser seguido. Nessas 

narrativas, nomes como Donald A. Henderson e Albert Sabin, entre outros, são constantemente 

lembrados como “os responsáveis” pelo bom resultado dessas ações. Ou seja, história da saúde 

é marcada pela história de homens, médicos, engenheiros e militares, que se destacaram no 

curso das ações de saúde pública nacionais e internacionais. Por outro lado, as mulheres que 

atuaram ao lado desses homens, auxiliando ou liderando tais ações, nem sempre tiveram o 

mesmo destaque na memória da saúde pública nacional. Nesse contexto, analisando o percurso 

e as narrativas sobre a Campanha da Erradicação da Varíola (1960-1970) e os esforços de 

erradicação da poliomielite (1980), esse trabalho pretende compreender as dinâmicas 

institucionais dessas ações, tendo em vista o papel ocupados pelas mulheres envolvidas em 

ambos os processos. Através da análise de documentos oficiais e de entrevistas, pretende-se 

situar tais mulheres na história da saúde pública, a partir de suas trajetórias profissionais no 

campo da saúde, tentando compreender, também, os “saberes situados” na construção de tais 

ações. 
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GT 6 –Antropologia visual, performance e manifestações culturais 

 

Sessão 1 – Manifestações artísticas e culturais 

Terça-feira, 19/09, 9h 
Sala de Vídeo 

 

Notas sobre etnografia e comparação a partir de uma pesquisa sobre gênero, teatro e 
política no Brasil e na Argentina dos anos 1960 a 1980 

Brunela Succi (UNICAMP/UBA/CONICET) 

Neste trabalho proponho refletir sobre a etnografia comparativa e a comparação na 

Antropologia, partindo das inquietações que têm surgido na minha pesquisa de doutorado, que 

por sua vez versa sobre a produção de experiências de gênero e classe nas dramaturgias de 

mulheres de São Paulo e Buenos Aires entre os anos 1960 e 1980.  As perguntas que têm 

mobilizado esse estágio da pesquisa, de construção teórica e metodológica do objeto, são: 

porque e como comparar em antropologia? Como construir um objeto de maneira comparada, 

tanto de maneira intra e intercultural quanto de maneira sincrônica? Finalmente, como 

combinar comparação e etnografia de modo a produzir generalizações “etnograficamente 

sensíveis” (Balbi, 2015), ou seja, baseadas em descrições etnográficas e capazes de fazer jus à 

sua complexidade e diversidade? 

 

Teatro Negro e Atitude: arte e resistência na periferia de Belo Horizonte 

Lorena Braga Alves (UFMG) 

No presente trabalho trago para a discussão uma parte do meu trabalho de conclusão de curso, 

onde acompanho o grupo de teatro mineiro Teatro Negro e Atitude, comumente chamado TNA. 

Atuando como agentes culturais independentes na região de Venda Nova, periferia da capital 

mineira, o T.N.A. é uma referência para movimento do teatro negro belorizontino, por se tratar 

do mais antigo grupo de Teatro Negro de Belo Horizonte ainda em atividade. Atualmente 

formado por dois integrantes, Marcus Carvalho e Clécio Lima, ambos nasceram, cresceram e 

residem na região de Venda Nona, o Teatro Negro e Atitude é um grupo político que utiliza a 

estética do teatro para tratar da cultura afro-brasileira nas periferias e centros culturais da 

capital. Ele surgiu em 1993, dirigido por Hamilton Borges, como parte do MNU (Movimento 

Negro Unificado), procurando abordar e discutir a discriminação racial. Ao longo do tempo o 

grupo sofreu diversas modificações e hoje se aproxima cada vez mais de um trabalho artístico 

que estuda e pesquisa a estética do teatro para fazer política. 

Neste trabalho, através da exemplificação com o espetáculo “Abikú” procuro demonstrar - me 

debruçando sob posicionamentos como o de Schechner (2012) a respeito da relação entre 

entretenimento e eficácia - como um espetáculo pode ser tanto entretenimento quanto 

ativismo, possibilitando o acesso à arte e aos questionamentos cotidianos que são refletidos em 

cena e que, de diferentes formas, tocam o espectador. Além disso, um grupo de teatro negro 

que se mantém por tanto tempo atuando na periferia e nos centros culturais da capital mineira 

é uma das mais ricas formas de resistência da arte do teatro. Arte esta que nem sempre é 

reconhecida, reconhecimento que é carregado de uma dificuldade maior quando se trata de 

atores e temáticas negras e de um grupo que procura focar seu trabalho nas regiões mais 
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carentes de manifestações artísticas. Em um cenário teatral onde grande parte dos grupos de 

teatro e seus espetáculos tendem a girar em torno de espaços, temáticas e públicos específicos 

ou muito parecidos, atuar na e para a periferia, a meu ver, é a arte do teatro na sua maior 

potência política. Por isso, pretendo discutir o potencial do diálogo entre o cenário, a 

dramaturgia e os espaços nos quais o TNA costuma se apresentar, sendo eles praças, ruas, lotes 

vagos e centro culturais, como mecanismos que impulsionam a cena por estarem juntos. 

 

Etnografia da magia que contagia: dança do cordão africano 

Kirna Karoleni Vitor Gomes (UFAM) 

Esta Pesquisa, e resultado de um trabalho acadêmico de caráter científico, com o objetivo de 

compreender a Dança do Africano como um marco cultural no município de São Paulo de 

Olivença, situado na região do Alto Rio Solimões-AM. A Dança em pauta está intrinsecamente 

enraizada na cultura popular do município, representando parte da Identidade Cultural e Social 

da Comunidade, transmitida de geração em geração, como uma prática imprescindível na 

história daquela comunidade. Trazida por alguns cidadãos negros, num processo de imigração 

para o Amazonas ancoraram no porto principal da Aldeia Kambeba daquela localidade. Essa 

prática cultural popular tornou-se a mais importante expressão de resistência cultural no 

município, o seu referencial. É uma Dança cadenciada de acordo com os ritmos dos tambores. 

Seus movimentos são simples: os brincantes fazem um formato de Cordão humano. Na hora da 

entrada, reverenciam os membros que tocam na banda, cantam canções feitas por eles 

mesmos, do mesmo modo, confeccionam suas próprias vestimentas, as máscaras têm as 

características dos negros, isto é, são feitas de tecido preto que realçam os lábios grossos e 

avermelhados. Como um significativo subsídio, a literatura antropológica norteou informações 

sobre conceitos de cultura popular, dança e negros na Amazônia, entre outros conceitos. 

 

“O senhor me dê licença”: performance e ontologia na Encantaria maranhense 

Martina Ahlert (UFMA) 

Em diferentes contextos, seres intangíveis se relacionam com pessoas por intermédio de 

incorporações, sonhos, visões ou percepções diversas. Negociações, estratégias, formas de 

parceria ou mesmo oposição são traçadas a partir desses contatos. Este trabalho analisa um 

desses contextos, a relação entre pessoas e encantados no âmbito do Terecô, uma religião afro-

brasileira encontrada no interior do Maranhão. Os encantados são seres recebidos ou 

incorporados em rituais, mas também em momentos ordinários. Concebidos como pessoas que 

desapareceram sem passar pela experiência de morte, eles possuem poderes mais que humanos 

e vem para trabalhar, ajudar, aconselhar, curar, mas também punir as pessoas que não 

cumprem acordos e obrigações. O trabalho explora as formas como os encantados "se 

apresentam" às pessoas – ou seja, as maneiras como comentam seus nomes, características e 

qualidades. Nesse sentido, a pesquisa lança mão da ideia de performance, buscando evidenciar 

a apresentação como algo pensado, escolhido e desempenhado pelas entidades – parte, 

portanto, de sua constituição e agência. Posteriormente, a pesquisa discorre sobre um elemento 

que complexifica essas situações, a "capacidade do encantado se apresentar de formas 

diferentes". Desta feita, além de estratégias de apresentação realizadas pelas entidades, essas 

situações remetem a uma concepção de identidade não-substantiva ou de uma ontologia 

modular. Uma das formas de conhecer essas informações é por intermédio de pontos cantados 
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nas tendas, e das histórias contadas por pessoas e pelas próprias entidades. O material 

apresentado é resultado de uma etnografia realizada nos últimos seis anos com pais, mães e 

filhos de santo do Terecô, em uma cidade do leste maranhense chamada Codó. Contempla ainda 

alguns desdobramentos desse campo para a cidade de São Luís, onde a presença dos encantados 

nas religiões afro-brasileiras também é recorrente. 

 

Sessão 2 – Marcadores sociais nos estudos de imagem 

Quarta-feira, 20/09, 9h 
Sala de Vídeo 

 

As torções da neutralidade: a noção de herói na ficção científica hollywoodiana a partir 
de 1975 

Thais Farias Lassali (UNICAMP) 

A presente comunicação oral pretende analisar a maneira pela qual são construídas as principais 

personagens heróicas de algumas franquias de ficção científica, tais como Star Wars, Alien e 

Terminator, produzidas em contexto hollywoodiano a partir de 1975. Foi escolhido esse ano 

como marco temporal pois é a partir dele que começa a ganhar contornos a chamada “Era dos 

Blockbusters”, na qual se assiste a um vertiginoso crescimento do número de produções de 

ficção científica em Hollywood. De uma maneira geral, os heróis de ficção científica tem como 

característica serem representados de modo a serem tidos como genéricos, como pessoas 

comuns, que não se destacam por nenhuma excepcionalidade além daquelas que os levam ao 

ato heróico (SOBCHACK, 1990; SCHELDE, 1992). Meu objetivo é entender quais são as noções 

operadas e engendradas na construção dessa pretensa neutralidade, e, ao mesmo tempo, tendo 

como cerne metodológico uma apreensão interseccional, como tais concepções lidam com 

marcadores sociais da diferença. 

 

Representação discursiva das lésbicas no cinema brasileiro: uma análise antropológica 
do filme Amor Maldito 

Luama Talita Alves Crispim Cirilo (UFMA) 

Em 1984, foi lançado “Amor Maldito”, primeiro filme brasileiro que pauta a história de um 

relacionamento lésbico. Trata-se de um drama, no qual é narrado o relacionamento amoroso 

de Fernanda e Sueli, a partir do júri popular que julga Fernanda pela morte de Suelli, que se 

suicida no início do filme por estar grávida de um jornalista, com o qual se envolveu durante a 

relação com Fernanda. Partindo da compreensão do cinema como um inventário cultural do seu 

contexto de produção, neste artigo, pretendo investigar como as lésbicas eram percebidas 

quando da estreia do filme. Para tanto, farei uma análise etnográfica de Amor Maldito, 

posicionando-me como "antropóloga-espectadora", a exemplo de Rauber-Baio e Ahlert (2017). 

Pretendo analisar as representações discursivas utilizadas pelo filme para falar das lésbicas e de 

seus relacionamentos; as relações sociais com a família, os amigos e o trabalho; a configuração 

do Estado (justiça). Igualmente, considero o contexto político e socio-econômico do momento 

de produção da película. Compreendo representações discursivas como os elementos fílmicos 

que compõem a constituição das sujeitas enquanto lésbicas, ou seja, a performance das 

personagens para serem lidas pelo público dessa forma. Assim, me aproximo, da leitura de 
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gênero e sexualidade de Judith Butler, que sugere serem estes fenômenos discursivamente 

construídos e perfomativos. 

 

Marcadores sociais da diferença no mercado editorial brasileiro 

Nathanael Araujo(UNICAMP) 

 

Este paper faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre o mercado editorial. Em especial, trata-

se de um desdobramento do meu trabalho de mestrado sobre a produção e circulação de 

Editoras e livros autoclassificados como LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais). Tomando o livro enquanto obra que deriva do trabalho coletivo de inúmeras 

pessoas que conformam o mercado editorial, analiso a obra literária contemporânea Águas 

Turvas, do escritor brasileiro Helder Caldeira, publicado pela Editora Quatro Cantos, em 2014. 

De um lado, escrutino as condições de possibilidade da vivência da homossexualidade, por parte 

dos protagonistas, em uma “narrativa pró-final feliz”, destacando não apenas a trama destes, 

mas a disponho em relação às das personagens secundárias do livro. A partir desta perspectiva, 

traço paralelo a respeito das relações afetivo-sexuais – hétero e homossexuais – existentes no 

romance. De outro lado, desnudo o processo de produção, publicação e circulação do livro, 

evidenciando as práticas acionadas para a inserção do mesmo na plêiade das produções 

simbólicas e culturais por parte de profissionais do livro. Se o primeiro movimento aponta para 

a existência de um trabalho de limpeza moral pelo qual os protagonistas passam, sendo este 

dependente da assunção do amor enquanto aspecto fundamental que apaga as expressões de 

sexualidade não heteronormativas, o segundo movimento permite apreender estratégias de 

construção de uma agência do objeto aqui analisado que visam permitir sua circulação com a 

expectativa de prolongamento da mensagem ali presente – que, sob esta ótica, deixam de 

apontar para aspectos prescritivos para lançar luz a dimensões transformadoras, sendo seus 

editores os primeiros leitores e “vitimas” desta transformação. 

 

Sessão 3 – Imagem na Antropologia 

Quinta-feira, 21/09, 9h às 12h30 e 14h às 17h30 
Sala de Vídeo 

 

Feito de papel: imagem e sensação em quadrinhos de Gabriel Góes 

Renan Bergo da Silva (UNESP) 

Apresentarei uma análise de imagens extraídas da obra do quadrinista brasiliense Gabriel Góes. 

A análise busca articular as imagens com interlocuções mantidas entre artista e pesquisador. 

Nessa articulação procuro conectar o pensamento e prática de Góes com a imagem final 

materializada na página. Alguns eixos importantes dessa análise se encontram na utilização de 

diferentes materiais (lápis, lápis de cor, pincel, tinta, etc.); na modulação do registro gráfico 

(desenho bonito, desenho feio, desenho realista, desenho estilizado); na reapropriação de 

personagens e conteúdos da cultura popular e nas sensações evocadas pelo artista para criar 

suas narrativas, bem como nas sensações que pretende estimular em seus 

espectadores/leitores, com especial ênfase na ideia de “quadrinho sensorial” bastante 
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mobilizada por Góes em nossos diálogos. Não entendo que as concepções do artista a respeito 

de seu próprio trabalho propiciem uma interpretação última e acabada ou mais precisa dessas 

imagens, também não persigo a ideia de que o acesso ao pensamento do autor sobre sua obra 

possa elucidar uma camada de sentido mais profunda por trás das imagens. Parto do 

pressuposto que as imagens, embora tenham um criador, possuem vida própria tão logo sejam 

publicadas, veiculadas, vistas e lidas por outras pessoas, sendo qualquer interpretação que uma 

pessoa faça dessas imagens tão significativa quanto à de seu autor. Ainda assim entendo que, e 

aqui reside meu principal interesse, o processo de pensamento e a prática que informam e dão 

materialidade à imagem finalizada, que percorrem o caminho da mente de seu autor até a 

página através das mãos e materiais de desenho é, de um ponto de vista antropológico, um 

campo de interesse a ser explorado. Pretendo ainda articular deteminadas concepções de 

Gabriel Góes a respeito de seu próprio trabalho com conceitos de autores como Susan Sontag, 

Umberto Eco, Hans Belting, David McDougall e Alfred Gell. 

 

Entre a ciência e a arte: a imagem da histeria pelo olhar de Charcot 

Ana Carolina Verdicchio Rodegher (UNICAMP) 

Neurologista de formação, Jean-Martin Charcot se consagrou com inúmeros trabalhos em sua 

área. Parte do reconhecimento da comunidade médica se dava pelo método “anátomo-clínico” 

definido como a “avaliação clínica meticulosa dos pacientes e posterior correlação com os 

estudos de necrópsia” (TEIVE, 1998, p.142). Base de suas pesquisas no campo da neurologia, 

esse método também guiou o médico em seu trabalho com a histeria, empreendimento menos 

neurológico de sua carreira, contudo, o que mais impactou seu nome.  

Embora o método anátomo-clínico tenha sido o princípio encontrado por Charcot para 

nosografar a histeria, ele não foi capaz, sozinho, de concretizar esta tarefa. Isto porque, 

diferente das outras afecções com as quais o médico lidava, a histeria não apresentava uma 

evidência concreta que indicasse o surgimento de seus sintomas. O neurologista, portanto, 

encontrou outro meio para comprovar que a série de sintomas apresentados pelas histéricas 

constituiam uma doença: o registro.  

Charcot apropriou-se da fotografia - que na segunda metade do século XIX passou a ser usada 

pelas ciências que se dedicavam a técnicas de cuidado, controle e mensuração do corpo, como 

a medicina e a criminologia - para apresentar a nosografia da histeria através da elaboração da 

Iconografia Fotográfica da Salpêtrière. O médico concebeu o processo do registro da histeria, 

isto é, a preparação da histérica para ser fotografada e a necessidade da pose para que houvesse 

tempo de se fazer a imagem, como algo estritamente técnico. A comunidade médica, no 

entanto, não partilhava dessa certeza. Para muitos, o neurologista “inventou” a histeria através 

da sugestionabilidade a que expunha as histéricas: a temporalidade da pose, a hipnose. A 

histeria do Dr. Charcot seria, portanto, um espetáculo, uma farsa. 

Se por um lado a temporalidade do registro fotográfico abria brechas para se considerar que a 

experiência clínica da histeria era uma invenção, por outro a fotografia enquanto máquina, 

ausente de subjetividade, retrataria o real sem qualquer deturpação. Este “equívoco estranho 

que tem a ver com sua dupla natureza de arte mecânica: o de ser um instrumento preciso e 

infalível como uma ciência e, ao mesmo tempo, inexato e falso como a arte” (ALINOVI apud 

FABRIS, 1991, p.173).  
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Esta comunicação oral tratará, portanto, da fotografia como um elemento que se situa na 

fronteira entre a ciência e a arte e das implicações dessas duas dimensões para a Iconografia 

Fotográfica da Salpêtriére, criada por Jean- Martin Charcot. 

 

Políticas visuais que problematizam a guerra e promovem culturas de paz na Colômbia 

Darío Muñoz Onofre  (UNICAMP) 

Baseado na minha pesquisa doutoral, nesta apresentação analisarei um recorte de imagens 

criadas por homens como forma de questionar as políticas culturais que normalizaram a guerra 

recente na Colômbia. No percurso da primeira década deste século, neste pais proliferaram 

discursos e imagens que promoveram o consentimento das políticas de guerra por parte da 

população. O heroísmo militar como base da identidade nacional foi a principal fonte desse 

consentimento.  

No entanto, na mesma época e até hoje também surgiram tentativas de disputar esse 

consentimento desde o campo das artes e a cultura. Além de problematizar a normalização da 

guerra e o consentimento social gerado ao redor dela, as imagens que analisarei conseguem se 

converter em fontes criativas de culturas de paz, numa época na que a sociedade colombiana 

afronta o desafio de superar sua guerra histórica.  

As imagens analisadas disputam a organização do sensível e a produção do senso comum: 

denunciam os múltiplos danos produzidos no meio da guerra, reconhecem o drama das vítimas 

e revelam os grados inadvertidos e naturalizados de militarização social. 

 

Pátria e honra: uma fotoetnografia dos rituais escoteiros 

Marianna Lahr Faustino (UFSCar) 

Pretendo neste trabalho apresentar algumas partes da minha pesquisa de mestrado que se 

encontra em andamento: uma etnografia/fotoetnografia sobre estrutura hierárquica (sistema 

de patrulhas) e os rituais do movimento escoteiro. Um trabalho de campo que vem sendo 

desenvolvido juntamente ao Grupo Escoteiro São Carlos e que pretende contribuir às áreas da 

antropologia visual, antropologia dos militares, as que abarcam os jovens como sujeitos de 

estudo, e as que destacam os corpos e os rituais. 

Por meio da descrição etnográfica e de registro fotográficos, busco explorar como a gênese 

militarista ainda se faz presente no escotismo brasileiro, como se da sua integração a juventude 

brasileira (meninos e meninas de 11 a 17 anos) e como seus resquícios se tornam aparentes na 

estrutura hierárquica das patrulhas, na conduta corporal juvenil e principalmente nos rituais 

escoteiros. Dentre os rituais elenquei como foco de estudo a cerimonia da bandeira, cerimonia 

da promessa, passagem de ramo e fogo de conselho.  

No trabalho a ser apresentado aqui, darei destaque a apenas dois rituais: a cerimonia da 

bandeira, um ritual cotidiano, realizado no começo e fim de toda atividade escoteira, que traz à 

tona a devoção (por meio do hasteamento e da saudação) ao pavilhão nacional e o dever para 

com a pátria; e a cerimonia da promessa, ritual pontual que compreende um juramento e a 

integração do membro juvenil a uma fraternidade em nível mundial, uma instituição a nível 

nacional, um grupo em nível local, a uma tropa em nível etário, e por fim a uma patrulha. Cada 

ritual compreende um comportamento corporal especifico, são capazes de fortalecer e 

modificar a dinâmica da patrulha, e demarcam as trajetórias individuais e coletivas dos jovens. 
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A fotografia se destaca aqui, como um instrumento de registro destas trajetórias: registrando 

sua juventude, sua patrulha, seu corpo, e sua participação nos rituais, numa percepção completa 

do espaço, do tempo e do cotidiano dos jovens que aderem de forma voluntaria ao movimento 

escoteiro. 

 

A instalação etnográfica “As mulheres e a fibra”: um diálogo entre Antropologia e Arte 

Diogo Dubiela (UFRGS) 

O presente artigo busca refletir sobre a noção de instalação etnográfica, a partir do caso da 

instalação etnográfica As mulheres e a fibra, lançada no ano de 2015 em Porto Alegre-Brasil. 

Propõe-se o contexto de descolonização e a relação dialógica entre Antropologia e Arte como 

background deste tipo de produção na prática antropológica contemporânea. 

 

Imagens de pensamento em torno do consumo sob a perspectiva da Antropologia 

Andréia Nara Leonardo Sartorelli (UNESP) 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A palavra consumo ressoa cotidianamente em diversos contextos 

de interação social, tanto no meio acadêmico quanto nas mais diversas esferas da vida cotidiana. 

As motivações que levam as pessoas a consumirem bens e serviços é o eixo de discussão da 

Antropologia do Consumo. O interesse por essa abordagem, neste trabalho, consiste em uma 

alternativa que se distancia da ideia que reduz a noção de consumo ao consumismo.  

METODOLOGIA: Desenvolvemos e concluímos a pesquisa de forma eminentemente teórica. A 

ideia do tema se deu através do contato com a obra do historiador Fernand Braudel, 

posteriormente com base na discussão e sistematização bibliográficas de autores como Lívia 

Barbosa e Colin Campbell fomos capazes de relativizar a noção de consumo e sua abordagem 

nas Ciências Sociais. Na etapa final do trabalho, realizamos buscas por imagens fotográficas, na 

internet, que remetiam ao tema do consumo.  

RESULTADOS: O tema do consumo se revelou de forma fragmentária e não uniforme nas obras 

e imagens pesquisadas. Esta foi uma descoberta importante porque o tema resistiu às tentativas 

da elaboração de uma análise sistemática. A perspectiva de Claude Lévi-Strauss (1976) sobre o 

bricoleur nos permitiu considerar os fragmentos do consumo como um processo de 

conhecimento, diverso do modelo científico tradicional. O formato final do trabalho resultou em 

um álbum, dando valor ao fragmentário, ao simbólico, à imagem como pensamento, ao 

pensamento como imagem.  

CONCLUSÕES: Em meio a um álbum de imagens e pensamentos, em que uma imagem leva a 

outras imagens de pensamento, a discussão trazida pela Antropologia do Consumo, que se 

preocupa com os fatores que levam as pessoas a consumirem, traz a questão primordial do 

consumo ligado à subsistência. Por outro lado, é a Antropologia que também nos ensina que 

através do consumo expressamos sentimentos e emoções. A abordagem dá ênfase, portanto, 

aos aspectos culturais que permeiam o consumo. Por isso, o tema do consumo se mostra, nessa 

pesquisa, muito mais complexo que o reducionismo mencionado acima. 

 

Sobre vulnerabilidades e resistências: o conflito Israel-Palestina pelas lentes de "Lemon 
Tree" 

Denise Monzani da Rocha(UNICAMP) 



 

94 
 

O trabalho a ser apresentado lançará um olhar para o conflito entre Israel e a Palestina por meio 

de uma análise antropológica do filme “Lemon Tree” (Etz Limon, 2008). Inspirado em uma 

história real, o roteiro do filme se desenvolve a partir do seguinte ponto de tensão: quando o 

ministro da Defesa de Israel (Israel Navon) se muda, junto com a sua esposa (Mira Navon), para 

uma casa na fronteira entre Israel e a Cisjordânia, o serviço secreto israelense identifica a 

plantação de limões da vizinha palestina (Salma Zidane), uma mulher viúva cuja família cuida 

daquela terra há mais de 60 anos, como uma ameaça à segurança do político, dando início a 

uma disputa por, de um lado, a derrubada, e, de outro, a manutenção dos limoeiros. O cotidiano 

de Salma passa a se transformar com a instalação de uma cerca em torno de sua plantação e 

com a presença de agentes de segurança monitorando-a permanentemente. Além dessas, 

outras relações passam a se constituir nesse contexto. Notadamente, a relação entre Salma e o 

advogado com quem ela encampa a batalha judicial pelo direito a manter seus limoeiros, e entre 

Salma e Mira, duas mulheres que, silenciosamente, cada uma de um lado da cerca, produzem 

aproximações e afastamentos sobre quem são elas mesmas e o que é que defendem. Partindo 

do material fílmico e atenta não apenas às relações que cercas e muros bloqueiam, mas, 

principalmente, às relações que criam, buscarei refletir sobre vulnerabilidades e formas de 

resistência experimentadas e mobilizadas nas vidas palestinas e israelenses atravessadas pelo 

conflito. 
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GT 7 – O Estado e as cidades, suas instituições, dinâmicas e programas sociais 

 

Sessão 1 – As políticas públicas e a (re)criação de territórios e modos de vida 

Terça-feira, 19/09, 9h 
Sala 13 A 

 

Projetos, memórias e resistências: o caso da comunidade Vila Autódromo (RJ) 

Rodolfo Teixeira Alves (UFRJ) 

A comunidade Vila Autódromo, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, se consolidou como uma experiência de resistência ao projeto de construção da "cidade 

olímpica". Durante a preparação da cidade para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, a remoção 

de moradores de favelas para dar lugar às infraestruturas relativas aos Jogos, construídas a partir 

da ideia de “legado”, foi prática comum do poder público. Os moradores da Vila Autódromo 

conseguiram organizar um importante movimento contra as remoções na comunidade, 

contando com apoio de movimentos sociais, núcleos universitários, entre outros. Durante o 

“processo de resistência”, surgiram muitos projetos visando à permanência da comunidade, 

destacando-se o Plano Popular de Urbanização da Vila Autódromo e o Museu das Remoções. 

Acompanhando e colaborando com a organização da Vila Autódromo desde meados de 2015, 

período que pude desenvolver trabalho de campo, apresento neste trabalho alguns dados 

levantados através de observação participante, entrevistas e análise dos projetos desenvolvidos 

coletivamente. A partir das experiências e memórias dos moradores, a mobilização da Vila 

Autódromo potencializou a elaboração de projetos e construiu a história da comunidade como 

um contraponto às práticas de construção da “cidade olímpica”. Por fim, passado o período de 

remoções na comunidade, este trabalho apresenta algumas continuidades do processo, 

avaliando o desenvolvimento de projetos que nasceram desse período e que se inserem hoje 

nas disputas pela representação da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Contraposições no Espaço Urbano da Camboa: uma etnografia do “concebido” ao 
“vivido” 

Maysa Mayara Costa de Oliveira (UNICAMP) 

Este trabalho pretende contribuir para uma reflexão sobre o modo de vida em um contexto 

muito particular da cidade de São Luís, a região da Camboa no Bairro da Liberdade. A discussão 

se insere em um momento de mudanças estruturais para a região com a implementação de 

projetos do governo federal e a construção de moradias populares, mas especificamente 

apartamentos, através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Conhecida como uma 

área com a presença de um grande cinturão de pobreza que são as sub-habitações, ou palafitas, 

presentes às margens do Rio Anil, a região da Camboa caracteriza-se pelas fortes relações dos 

seus moradores com o local, concernente às atividades de pesca e ao próprio estilo de moradia 

nas palafitas. Considerado um dos bairros periféricos da cidade de São Luís, a área contrasta-se, 

na medida em que a pobreza, a violência e as precárias condições de vida da maioria dos seus 

habitantes situam-se no mesmo contexto de grandes investimentos em prédios comerciais, 

shopping centers e condomínios residenciais na capital. Nesse sentido, a discussão do trabalho 

se insere no cenário de um tipo de urbanização que vem transformando o estilo de vida de seus 
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habitantes, sejam eles, das camadas mais altas até as mais baixas. A urbanização e com ela a 

inserção de um novo modo de vida vem interferindo na forma particular de pensar e conceber 

o espaço. 

Assim, o trabalho pretende fazer uma discussão a respeito da importância da sociologia e da 

antropologia na contribuição para a compreensão dos estilos de vida e da mudanças destes 

estilos no contexto urbano, em especial na mudança dos moradores da Camboa para os 

apartamentos do projeto do PAC. Destaca-se assim, a discussão sobre a constituição do espaço 

da região da Camboa, a especificidade da área e do bairro da Liberdade, enquanto as práticas 

daqueles espaço e sua história de segregação. Por fim, analisa-se as sociabilidades através de 

uma etnografia das experiências observadas na paisagem da Camboa, e nos relatos dos 

moradores da região e dos apartamentos do Programa. Discute-se assim, como fora a 

concepção do projeto PAC Rio Anil, e como seus moradores estão vivenciando este processo de 

mudança.  

 

O Pinheirinho dos Palmares e a luta em torno de documentos 

Fabrício dos Santos Barretti (UFSCar) 

A reintegração de posse da ocupação urbana Pinheirinho, ocorrida no dia 22 de janeiro de 2012 

em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, trouxe à tona a questão do direito à 

moradia no Brasil, tornando visível não apenas a problemática do deficit habitacional das 

cidades como também a repressão policial a fim de cumprir ordens judiciais de remoções. 

Passados exatos quatro anos e onze meses do despejo das aproximadamente 1700 famílias da 

ocupação, 1461 destas receberam as chaves de suas casas próprias — financiadas através do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) — no bairro Pinheirinho dos Palmares 2, construído 

exclusivamente a elas. No entanto, o processo de aquisição dos domicílios não foi simples para 

muitas famílias; diversos problemas ocorreram entre a data inicial de montagem das pastas de 

documentos — antecipada pelo movimento social fundante da ocupação e a Prefeitura — e a 

assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal. A luta política por moradia se tornou, 

em grande medida, uma luta em torno dos documentos que poderiam garantir o atendimento 

às exigências da Faixa 1 do Programa e, por consequência, a tão sonhada casa própria. Dessa 

maneira, este trabalho pretende explorar as diversas categorias, relações e agenciamentos em 

torno dos documentos que se fizeram fundamentais no processo de aquisição das residências, 

perpassando diversas noções — como a de luta política e Estado/governo — e agentes sociais, 

sejam estes os(as) próprios(as) ex-moradores(as) do Pinheirinho, a coordenação do movimento 

social, instituições do Estado, partidos políticos ou governantes. Incluem-se aqui, também, as 

diversas listas pelas quais os nomes dos(as) ex-moradores(as) transitaram para obtenção da casa 

própria, demonstrando que estes artefatos etnográficos vieram a se tornar mais um espaço 

fundamental de mediação e de luta política. 

 

A construção social do mercado da agricultura familiar no assentamento Mario Lago em 
Ribeirão Preto/SP: o Pronaf e o caso das cestas de alimentos orgânicos agroflorestais 

Giovanni Barillari de Freitas (UNESP) 

Esta pesquisa parte da hipótese de que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) foi um marco definitivo para os pequenos produtores rurais, até então 

excluídos das políticas públicas nacionais. Já que, após este programa, as conquistas das famílias 
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agricultoras se expandiram para um conjunto de leis e políticas que permitem apontá-las como 

atores do desenvolvimento nacional, responsáveis por produzir alimentos com preços estáveis. 

Neste processo, a agricultura orgânica que se utiliza da técnica agroflorestal de produção estaria 

despontando nos mercados locais, principalmente, em torno dos assentamentos onde a 

produção deve ser restauradora do meio ambiente. A partir desta hipótese, a pesquisa se utiliza 

do arcabouço teórico da sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu no que tange seus estudos sobre 

o camponês argelino sob colonização francesa e sobre a construção de mercados, para 

identificar elementos para além do econômico que constroem os mercados da agricultura 

familiar no assentamento Mário Lago em Ribeirão Preto/SP, um Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS). Nossos dados preliminares indicam a construção do mercado das cestas de 

alimentos orgânicos agroflorestais pelos assentados que compõem o Grupo Comuna da Terra, 

além de considerarem a importância do Pronaf na estrutura inicial do assentamento. Para esta 

finalidade, a pesquisa necessitou de 5 meses de trabalho de campo com visitas ao 

assentamento, com conversas, entrevistas minimamente formais, participação na reunião e 

pregão nas segundas e na organização das cestas nas terças, além da participação como 

consumidor das cestas. 

 

Sessão 2 - Pessoas entre as cidades e suas fronteiras 

Quarta-feira, 20/09, 9h 
Sala 13 A 

 

A privatização da segurança: estudo antropológico em condomínios fechados na cidade 
de Franca-SP 

Ana Laura Cunha Barci (UNESP) 

A antropologia urbana, que se consolidou ao final do século XX, é ainda hoje questionada em 

seus métodos e técnicas, e por tal motivo, merece ser repensada e posta em diálogo com as 

diversas formas de fazer antropologia. A investigação antropológica se faz necessária na medida 

em que contribui na construção de um sentido social, e é possível em um contexto de 

supermodernidade (AUGÉ, 1994), pois utiliza-se da tradição reflexiva e autocrítica para adaptar-

se aos contextos modernos marcados pelo diferente e pelo estranhamento, que são também 

princípios antropológicos. O olhar privilegiado sobre pequenas unidades ainda compõe as 

características antropológicas. Contudo, diante da aceleração social e das mudanças da escala 

global, é imprescindível considerar os mundos que a atravessam e passam a fazer parte de sua 

constituição.  

A partir destas premissas, este estudo buscou compreender o fenômeno urbano e as formas de 

sociabilidade que se manifestam em grandes cidades, as metrópoles, mas também em cidades 

médias. Entretanto, encontrou no fenômeno dos condomínios fechados horizontais, um 

indicador de significativa mudança relacional e de modificação das formações identitárias 

contemporâneas. A segregação espacial, a escassez de espaços de convivência, reforçam 

processos de fragmentação social, e tal tema foi abordado de forma ampla em metrópoles. Estas 

pesquisas foram utilizadas para compor um estudo comparativo com o surgimento de 

condomínios fechados na cidade de Franca-SP. 

A hipótese levantada sugere que exista alguma motivação para além da questão de insegurança, 

de criminalidade e violência, na construção de condomínios em Franca. Através de tabelas 



 

98 
 

fornecidas pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo foi possível analisar que os 

índices de crimes e violência eram, proporcionalmente, bastante díspares entre as cidades 

citadas, na década de 90, momento de ampliação dos condomínios. Para investigar tal hipótese 

– da busca por distinção e da vitória do privado sobre o público ¬– estive em condomínios 

selecionados previamente coletando informações que fossem capazes de construir a realidade, 

e quando possível, realizaram-se algumas entrevistas com moradores. Além disso, as notícias 

dos jornais foram fundamentais para a análise, assim como os documentos de autorização de 

loteamento, a parte legislativa e, portanto, o Plano Diretor. 

Os resultados apontaram, sobretudo, que as novas formas de retorno à comunidade são 

verdadeiras fontes de ansiedade, pois se opõem à integração social com justificativa no medo. 

Este estilo de vida evita a diversidade, reforça a desigualdade social e rompe com a clássica 

referência de centros tradicionais no meio urbano. 

 

Brasileiros no comércio de Pedro Juan Caballero: relações de trabalho na fronteira 

Pâmella Rani Epifânio Soares (UFMS) 

A presente pesquisa, que decorre de um projeto de Iniciação Científica (2014-2015), foi realizada 

na fronteira Brasil – Paraguai com o objetivo de evidenciar as dinâmicas e fluxos do trabalho 

brasileiro no comércio de importados na cidade de Pedro Juan Caballero (PY), que faz divisa com 

- o município sul-mato-grossense - Ponta Porã (BR), onde a fronteira seca imprime 

características singulares às cidades gêmeas.  Para tanto, foi realizada pesquisa de campo e 

entrevistas semiestruturadas, em geral, com trabalhadores pendulares, que mantêm a moradia 

do lado brasileiro e o trabalho do lado paraguaio. Estes trabalhadores que cruzam diariamente 

a fronteira ficam a mercê da legislação trabalhista vigente em outro Estado nacional, no caso o 

Paraguai, e precisam seguir determinados trâmites burocráticos para qualificar um trabalho 

formal. O transitar entre as cidades, presente no cotidiano fronteiriço, é praticado sem muita 

preocupação em referência a apresentação de documentos, vistos de migração, etc. Esta 

facilidade é expressa pela falta de barreiras físicas em que a continuidade do espaço é marcada 

por um atravessar de rua, o que torna as relações dinâmicas entre os espaços. Este estudo 

pretende apresentar como o comércio entre as cidades é um local estratégico para observar a 

circulação de pessoas e como as continuidades e descontinuidades do espaço fronteiriço 

implicam nas práticas de trabalho. 

 

Tem chinês em Morato: rede familiar e imigração chinesa na cidade de Francisco Morato 

Ruan Vinícius Faustino Coelho (UFSCar) 

Este texto é fruto da pesquisa de mestrado em vias de conclusão em que apresento resultados 

e reflexões parciais. Situando-se na problemática antropológica das migrações, nele, busco 

pensar um tipo particular de fluxos migratórios: o de chineses que se mudam para o Brasil, em 

particular para o Estado de São Paulo. Assim, tenho como foco de análise e reflexão, um grupo 

familiar chinês, vindo da região costeira da China e que hoje está estabelecido na cidade de 

Francisco Morato. Por meio do estudo dessa família reflito os desdobramentos dessa imigração 

em relação a constituição e remodelação da rede familiar desses imigrantes, no contexto 

periférico da região da Grande São Paulo. Para tal, foi-se fundamental entender as próprias 

dinâmicas das relações, pensando as representações e reconhecimentos na constituição das 

diferenças enquanto imigrantes, no sentido de pensar a seguinte questão: como configuram as 



 

99 
 

apreensões de si, enquanto imigrantes e o próprio processo de redefinição de suas trajetórias. 

Assim, trago um caminho que vai desde da trajetória da família, residente na cidade de Francisco 

Morato, às próprias dinâmicas de interação na loja de produtos importados da família, no centro 

da cidade, levando em consideração as apropriações das ideias de mover e trabalhar. E, o que 

se revela são novas dimensões de ser chinês, que a mobilidade traz à tona. 

 

Sessão 3 – As instituições formadas e formadoras de pessoas 

Quinta-feira, 21/09, 9h 
Sala 13 A 

 

FUNASE: a constante tensão e a busca pela ressocialização 

Ramona Raissa do Nascimento Guerra Melo Ribeiro (UFPE) 

Frente ao contexto social, político e econômico no qual se encontra Pernambuco, a FUNASE 

(Fundação de Atendimento Socioeducativo) visa a ressocialização do adolescente em conflito 

com a lei, também chamado de jovem infrator. Apresentando medidas socioeducativas que 

podem variar de advertência até internação, de acordo com o grau da infração praticada.  

Deste modo, a pesquisa tem como objetivo central, analisar se o sistema no qual esses jovens 

estão inseridos alcança de forma efetiva seu objetivo ou serve apenas como instrumento de 

contenção nas mãos do Estado. Visando identificar o modo como esse âmbito de trabalho 

interfere no comportamento dos funcionários, como eles lidam com os problemas existentes na 

instituição e com os métodos de contenção utilizados.  

Buscando o entendimento dos elementos que viriam a determinar uma pessoa a ser 

considerada como desviante, outsider. Analisando também, as perspectivas a partir do ponto 

de vista dos funcionários, além da tentativa de compreensão no que se refere à organização 

desta instituição. 

 

“Acompanhamento compartilhado”. Entre o abandono, o albergue e a saúde mental 
infantil 

Lecy Sartori (UNIFESP) 

A proposta desta comunicação é apresentar os dados iniciais de minha pesquisa etnográfica no 

Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) Carretel, instituição que compõe a rede de 

assistência do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira (SSCF), em Campinas. Meu objetivo é 

produzir uma análise comparativa entre dois conjuntos de materiais etnográficos coletados em 

campo. Pretendo expor, no primeiro grupo de dados, o ponto de vista dos profissionais CAPSi 

acerca da lógica de funcionamento do “trabalho em rede” e as problematizações que emergem 

na produção cotidiana de um “acompanhamento compartilhado” entre as instituições. No 

segundo grupo de materiais, apresento os dados coletados em uma reunião intersetorial com 

os abrigos (municipais e filantrópicos) da região leste, procuro a partir dos enunciados de seus 

representantes mostrar as dificuldades em entender a lógica de funcionamento do CAPSi. Além 

disso, aciono alguns documentos como o relatório endereçado a Juíza Vara da Infância com o 

pedido de encaminhamento de uma usuária e de sua filha para um programa de outro município 

que permitirá que as duas permaneçam juntas na mesma instituição. A partir dos diferentes 

materiais, pretendo construir uma análise comparativa que explicite o modo como os 
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profissionais e os representantes dos abrigos elaboram um saber acerca da lógica de 

funcionamento das instituições. Com isso, procuro explorar a maneira como o “trabalho em 

rede” e o “acompanhamento compartilhado” são calculados e efetivados por meio das relações 

de vínculos e de compromisso entre as pessoas que trabalham nos abrigos e no CAPSi Carretel. 

 

Entre a academia e o activismo: notas introdutórias ao movimento de mulheres em 
Moçambique 

Catarina Cortesão Casimiro Nascimento Trindade (UNICAMP) 

Neste paper apresento as primeiras reflexões pós-campo da pesquisa de doutorado em curso, 

sobre trajectórias intelectuais de académicas e/ou activistas de Moçambique ligadas ao 

movimento de mulheres, em particular a relação entre academia e activismo. O objectivo da 

pesquisa é compreender a trajectória do movimento de mulheres através e a partir das 

experiências e trajectórias intelectuais de mulheres e homens que, não só fizeram parte deste 

processo desde o seu início – como activistas, académicas ou políticas - como também das 

gerações mais novas, que enfrentam outros desafios. O foco não é no movimento de mulheres 

em si, mas nas reflexões teóricas e analíticas que estas mulheres e homens foram tecendo ao 

longo das suas trajectórias de militância e/ou academia, em particular os temas, as 

problemáticas, os dilemas, os avanços e os desafios que foram surgindo a partir de 1975, com a 

independência de Moçambique. Para tal, o universo empírico da pesquisa integra as mulheres 

e homens enraizadas nos seus contextos históricos e sociais, a rede de organizações e 

instituições por onde circulam e a sua produção intelectual. A metodologia baseou-se na 

realização de entrevistas em profundidade, assim como também no mapeamento e análise da 

produção intelectual destas mulheres e homens. Além disso, foi feito o acompanhamento de 

algumas actividades desenvolvidas pela rede de organizações e instituições ao qual estão 

ligadas. 

 

Uma política pública pelo consenso? Notas iniciais de uma etnografia política sobre a 
conciliação judicial no Brasil 

Elizabete Pellegrini Garcia (UNICAMP) 

Este artigo faz parte de uma pesquisa etnográfica que busca investigar de que maneira a 

institucionalização das práticas consensuais de conciliação tem colaborado, tal como afirma o 

Judiciário brasileiro, para a construção de uma justiça mais democrática e acessível. A partir do 

estudo etnográfico de um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), um 

setor dos tribunais especializado na aplicação de métodos consensuais no âmbito da justiça 

cível, localizado na cidade de Campinas/SP, busco entender como as leis que envolvem a política 

nacional de conciliação têm afetado o cotidiano e as percepções das pessoas que desenvolvem 

e participam das práticas de conciliação dentro de um fórum. A pergunta inicial que coloco é: 

quais sentidos de consenso e de justiça estão sendo construídos e mobilizados nas práticas da 

conciliação judicial? O presente artigo traz um breve levantamento do histórico político-jurídico 

da política nacional de conciliação, bem como uma descrição preliminar sobre as práticas e 

regularidades observadas no campo. Nesta linha, falo sobre o protagonismo dos conciliadores e 

servidores públicos na construção dos sentidos de consenso e de justiça mobilizados no CEJUSC, 

a presença de disputas locais pelo “dizer o direito” e a burocratização das práticas de conciliação 

(ditas “informais”). Pretendo, ainda, apresentar conclusões iniciais sobre a hipótese de pesquisa 
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que aborda a existência de uma ideologia da harmonia na implementação das práticas 

consensuais no Judiciário brasileiro. Com isto, defendo que, ao idealizar uma política pública que 

permite a associação da ideia de “acordo” com ideias de “pacificação social”, o Judiciário 

brasileiro teria possibilitado a manipulação do sentido de “justiça” e de “consenso” como uma 

espécie de “dogma” dentro dos tribunais, algo que estaria dificultando o acesso igualitário de 

algumas camadas da população à via processual. 

 

Sessão 4 – A Polícia em foco 

Sexta-feira, 22/09, 9h 
Sala 13 A 

 

Un estudio etnográfico sobre audiencias. Mirar noticias policiales en jóvenes de 

clase trabajadora en la ciudad de Buenos Aires. 

Cristian Manchego (UBA - Instituto deInvestigaciones Gino Germani) 

El presente trabajo se sitúa en el marco de una investigación más amplia que analiza las rutinas 

de producción, las representaciones mediáticas y la recepción de la información sobre la 

inseguridad ciudadana de los noticieros de canales de aire. A partir de este eje, el objetivo de 

esta ponencia es describir la relación entre poder, violencia y seguridad urbana en los discursos 

de las audiencias al momento de consumir noticias policiales. Interesa, a su vez, marcar los 

criterios a partir de los cuales las audiências seleccionan sus preferencias periodísticas. 

¿Qué características prevalecen a la hora de indagar sobre el consumo de noticias policiales? 

¿Qué relaciones se establecen entre violencia, periodistas, medios de comunicación e 

inseguridad en los testimonios de las audiencias? ¿Qué rol ocupan los periodistas y los 

elementos extradiscursivos, propios de los noticieros televisivos, al momento de relatar 

episodios de temor, violencia e inseguridad?, ¿qué percepciones hay sobre este proceso en las 

audiencias? Con el objetivo de responder estas preguntas, se describirán los resultados de un 

estudio etnográfico de audiencias llevado a cabo durante dos meses a jóvenes de classe 

trabajadora en la ciudad de Buenos Aires. 

 

Na favela, policial é alemão: as representações da polícia no Cinema de Retomada 

Vinícius Teles Córdova (PUC-Minas) 

A partir de três filmes: Cidade de Deus (2002), Tropa de Elite (2007) e Alemão (2014). É feito 

uma análise da representação da atividade policial nas favelas nestes filmes, a partir da 

compreensão dos policiais como um dos grupos que exerce poder no espaço da favela, 

normatizando o cotidiano destes espaços a partir de uma relação de consenso e conflito com 

outros grupos que são representados como pertencentes à favela.  

Em linhas gerais é possível traçar três situações que a atividade policial é vista nos filmes: a 

polícia pelos olhos dos favelados (presente em Cidade de Deus), a favela pelos olhos da polícia 

(presente em Tropa de Elite) e a favela e os favelados pelos olhos de policiais residentes na 

favela (Alemão). Deste modo, a pesquisa buscou abarcar dois polos no qual favela/favelados e 

policial são tidos como "excludentes entre si" e um terceiro que há certa mistura destes dois 

polos. Em cada um há uma especificidade no conflito e na negociação destes grupos que são 
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espacializados geograficamente, o policial como o que vem de fora da favela, quanto 

socialmente, o policial como um grupo diferenciado em relação aos favelados.  

Esta análise é feita através do que Ismael Xavier em "O discurso cinematográfico" (2008) e Pierre 

Sorlin em "Sociologia del cine" (1985) denomina como decupagem. Processo que consiste na 

divisão dos elementos cinematográficos (narrativa, direção, atuação e etc.) a fim de 

compreender comos os elementos fílmicos em conjunto contribuem para a constituição de uma 

representação. Esta abordagem, então, dá atenção especial para o cinema enquanto uma 

liguagem, que deve ser compreendida afim de que o pesquisador consiga se aproximar das 

representações presentes nos filmes. 

A escolha de filmes se baseou em dois critérios propostos por Pierre Sorlin (1985) sucesso de 

público e um recorte histórico específico. O sucesso de público tem serventia para que o 

pesquisador se concentre em filmes que dissemina suas representações para um número maior 

de espectadores, o que o autor denomina como um dos elementos que dá relevância sociológica 

ao filme. O recorte histórico visa compreender se há traços recorrentes na representação de um 

determinado tema, ou grupo, dentro um número específico de filmes. 

 

Os ditirambos e o uso da força na formação e atuação policial 

Lucas Alexandre Pires (UFSCar) 

Quais os limiares do uso da força policial? Como os corpos e mentes dos policiais militares são 

forjados na prática, em meio ao seu treinamento na caserna e em sua atuação nas ruas, no 

contato direto com a população civil? Como o Estado o regulamenta e em que medida se 

responsabiliza por sua conversão em afluência da violência na vida cotidiana? Seguindo uma 

inspiração em Mauss, Elias e Durão, estas são algumas das questões que este artigo busca 

explorar, a partir de minha experiência etnográfica junto a instruções de Defesa Pessoal e 

Técnicas e Procedimentos de Menor Potencial Ofensivo, ministradas em 2016 aos policiais 

militares em formação na Escola de Educação Física da PMESP, observando e participando de 

aulas onde são ensinadas técnicas de combate provenientes de diferentes artes marciais,  

esportificadas e militarizadas, convertidas para o uso policial militar, tornando o próprio corpo 

do agente uma extensão de sua arma e do Estado por outros meios. Juridicamente, a “força” é 

entendida como uma intervenção compulsória sobre indivíduos ou grupos que reduz ou elimina 

sua capacidade de auto decisão, sendo que o seu emprego deve ocorrer de forma progressiva e 

responsiva de acordo com a situação enfrentada, cabendo ao policial a seleção adequada da 

técnica e em qual intensidade deve ser aplicada. Nas instruções, observei que o tempo de 

treinamento não é suficiente para que os policiais aprendam as técnicas ensinadas e estas se 

transformem em atos tradicionais eficazes, sendo insuficiente também o entendimento dos 

diferentes níveis pelos quais podem fazer o uso da força durante seu ofício. Os alunos são 

imersos em uma pedagogia agonística onde o exercício do combate e submissão do oponente à 

força se sobrepões à técnica, dentro dos quartéis, aprendendo pela dor não só como resistir a 

ela (“endurecer”), mas também como produzi-la em outros corpos, nas ruas, a fim de “cumprir 

a missão”. Assim, o uso progressivo da força é negligenciado, havendo uma preferência por 

parte de meus interlocutores pelo emprego direto da arma de fogo (força total) em quaisquer 

situações que venham a enfrentar em suas rotinas de trabalho, seja como intimidação, 

prevenção ou como ação direta. Em contrapartida, em casos onde há a denúncias de excesso da 

força policial, o Estado se exime de responsabilidade, atribuindo ao indivíduo a responsabilidade 
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por seus atos, sem reconhecer sua participação enquanto ente modelador da persona policial, 

gestada através da violência em seus cursos de formação. 

 

A construção da verdade policial: percepções sobre o trabalho policial 

Ana Caroline Bonfim Pereira (USP) 

A proposta pretende apresentar alguns aspectos da pesquisa de mestrado realizada no 

Batalhões de Operações Especiais do Amapá, antes de apresentar a pesquisa de campo, exporei 

algumas considerações metodológicas sobre a minha entrada em campo e como me situo na 

pesquisa. 

Em seguida, pretendo descrever quem são os atores e os lugares observados no trabalho de 

campo. Destaca-se assim o processo de construção da verdade policial e a questão mística 

exercida pelos policiais.  

Na mesma direção, pretendo refletir sobre os símbolos do BOPE como construção e expressão 

de força. Pretendo expor como se constrói o corpo como principal instrumento de trabalho e 

como arma, destacando o ethos militar como identidade social.  Pretendo discutir também o 

caráter performático das ações policiais. 

 

Processos na construção da escrita: mobilizações conceituais 

Talita Cristina Costa (UFSCar) 

Este paper tem o objetivo de refletir sobre as possibilidades metodológicas na composição do 

texto escrito, enfrentadas nas minhas experiências distintas de pesquisas com órgãos estatais – 

polícia militar e bombeiro militar – trata-se de analisar as apresentações gráficas de conceitos 

nativos que estão atados a nós pesquisadores. Assim, o objetivo é analisar as dificuldades e 

escolhas na apresentação de conceitos próximos a nós pesquisadores já que vivermos dentro 

desta lógica estatal – desde a vivência cotidiana aos órgãos de fomentos a pesquisa –, como 

também por utilizarmos os conceitos graficamente iguais na academia. Resumidamente, a 

finalidade deste paper é refletir sobre o processo de escrita a partir das mobilizações conceituais 

como sociedade, segurança e ocorrências, investigando a apresentação e as suas correlações. 
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GT 8 – Teorias antropológicas 

Quinta-feira, 21/09, 14h 
Sala 14 B 

 

Ethos, Cismogênese e Communitas: pensando a criação de vínculos em rituais de 
iniciação e escolarização a partir de Bateson e Turner 

Lisandro Lucas de Lima Moura (UFPel) 

As observações ensaiadas neste trabalho apoiam-se na busca por uma conjunção entre 

antropologia, educação e performance a partir das noções de ethos e cismogênese, de Gregory 

Bateson, e communitas e liminaridade, de Victor Turner. A intenção é pensar na dinâmica da 

produção de vínculos em contextos formativos que envolvem iniciação e escolarização. Isso 

equivale a levar em consideração tanto a criação de vínculos existenciais ou formais entre 

pessoas (communitas existencial ou communitas normativa, para Turner) quanto na produção 

de cisões e rupturas no vínculo entre pessoas e instituição (cismogênese, para Bateson). O 

objetivo principal é ensaiar algumas primeiras ideias em torno da minha pesquisa de 

doutoramento sobre processos de ritualização em salas de aula e também em ambientes de 

iniciação não escolarizados. Assim, busco tecer reflexões teóricas sobre a seguinte questão 

apresentada no trabalho: que tipos de lições, em termos de conhecimentos e saberes, a 

educação em geral pode extrair do universo cosmológico dos ritos de iniciação em sociedades 

estudadas por antropólogos como Bateson e Turner? 

 

Tim Ingold e a integração dos modelos socioculturais e biológicos 

Allisson Vieira Gonçalves (UNIFAL-MG) 

Este trabalho é parte de uma discussão desenvolvida no Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura 

Contemporâneas, da UNIFAL-MG, que versa sobre a divisão entre os modelos culturais e 

biológicos na Antropologia. O objetivo deste trabalho é mapear quais são as principais 

discussões levantadas em torno da problemática da separação dos campos de estudo, 

especificamente a Antropologia sociocultural e a Biologia, e discutir quais são as contribuições, 

bem como as propostas de integração desses campos, feitas pelo antropólogo britânico Tim 

Ingold. A receptividade da obra desse autor na comunidade antropológica abre um amplo 

debate acerca da exclusão da biologia nos estudos culturais. Ingold tem promovido uma reflexão 

sobre a separação das explicações sociais e biológicas, tendo como objetivo uma reaproximação 

de ambas, sem que uma se reduza à outra. Essa reflexão epistemológica incide sobre a 

separação entre as disciplinas e busca repensar os conceitos dualistas clássicos tencionando 

uma integração. 

 

Embates estruturalistas e a primazia do simbólico em Jacques Lacan: um desvio por Lévi-
Strauss 

Lilian Braga dos Santos (UNICAMP) 

As temáticas do inconsciente e do mito ganham destaque no terreno de discussões já 

estabelecidas acerca das (não) relações entre Jacques Lacan e Claude Lévi-Strauss. O presente 

trabalho se estabelece no domínio do estruturalismo, no entanto, toma outro aspecto para 

refletir o (não) diálogo entre a psicanálise lacaniana e a antropologia estrutural. Na pesquisa de 
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doutorado em andamento busco circunscrever, analisar e discutir acepções de “sentido” no 

ensino de Jacques Lacan. Tendo em vista a problemática que delineia e orienta minha pesquisa, 

procuro colocar em questão, no breve recorte que neste momento apresento, o tempo primeiro 

do ensino de Lacan - no qual é dada primazia ao simbólico (1953 - 1958). Para tanto, parto de 

"A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud" (LACAN, 1957), tomando o 

significante como unidade mínima sobre a qual se escreve as noções de “sentido”, no 

movimento entre non-sens e pas de sens nas operações da metáfora e da metonímia. A leitura 

desse texto é orientada pelo retorno às leis da cadeia significante - apresentadas em "Le 

séminaire livre 2: le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse (LACAN, 

1954 - 1955)", "Le séminaire livre 3: les psychoses (LACAN, 1955 - 1956)" e "Le séminaire sur 'La 

Lettre volée'" (LACAN, 1957) -, bem como pela referência a autores estruturalistas, dentre os 

quais - por vezes em nota de rodapé ou ainda numa menção de escopo teórico não atribuído 

nominalmente - Lévi-Strauss. Sabe-se que Lacan afirma "o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem" num gesto de leitura que passa pela vertente da estrutura. Considerando as noções 

de “significante”, “cadeia significante” e “sentido”, procuro compreender o (não) diálogo entre 

Jacques Lacan e Claude Lévi-Strauss no que respeita o escopo teórico-conceitual que, no período 

acima indicado, constrói-se em torno da linguagem, das estruturas lógicas e do sujeito, 

buscando assim vislumbrar a rentabilidade e o recuo frente às formulações antropológicas 

estruturalistas nos primeiros escritos de Lacan. Vale lembrar que se trata de um breve estudo 

de cunho teórico no qual dialogo com autores do campo freudiano, tais como Iannini (2011), Le 

Gaufey (1996, 2009), Milner (1978, 1995), Nancy & Labarthe (1990), Safouan (1973, 1982, 1996), 

Simanke (2002). 

Natureza simbólica: noção e conceito de natureza no ritual de mística do II ENERA (2015) 

Lucas do Amaral Afonso (UFRRJ) 

Este resumo propõe a sistematização do trabalho de observação para a compreensão de 

algumas ações e símbolos presentes em um ato da mística do II Encontro Nacional do 

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (2015) – II ENERA. A atividade denominada 

“mística” fez parte da programação do encontro e, portanto, estava presente no cotidiano dos 

delegados e demais participantes do II ENERA, dessa maneira, a sistematização deste trabalho 

é fundamental para a verificação dos símbolos utilizados em um ato da mística e que significados 

estes constituíam. Para analisar este ato, propõe-se aqui um conjunto de entrevistas e um 

estudo sobre símbolos e signos, baseando-se, fundamentalmente nos antropólogos Victor 

Turner, Marcel Mauss e Clifford Geertz. O termo natureza aparece cinco vezes no manifesto do 

II ENERA, duas vezes relacionadas a “vida humana”, uma relacionada à destruição, uma 

relacionada à “saúde humana” e uma vez relacionada à “doenças, morte e destruição”. Como 

foi possível verificar, previamente, a compreensão da noção de natureza utilizada na mística 

aponta para a necessidade de um estudo da subjetividade presentes em alguns símbolos que 

constituem a mística sobre os agrotóxicos. Dessa maneira, aciona-se aqui, a categoria ritual, de 

modo que compreende-se a mística como um conjunto ritualístico da esfera simbólica e, 

portanto, para indicar possíveis interpretações do simbólico é necessário, acredita-se,  expor, 

mesmo que de maneira breve, qual a compreensão de ritual que vela a pesquisa, bem como 

qual a direção que segue as interpretações simbólicas. Para tanto, propõe-se uma retomada dos 

estudos sobre a Floresta de Símbolos de Victor Turner, na busca de fundamentar o conceito de 

ritual e lançar a leitura dos símbolos de Turner. Ainda nessa leitura, pretender-se-ia dialogar 
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com a obra de Claude Lévi-Strauss em uma crítica à Marcel Mauss.  De todo modo, acredita-se 

que a leitura de Geertz possa permitir uma interpretação [descrição densa] sobre alguns 

fenômenos do campo simbólico da mística analisada. De modo geral, utilizaremos alguns 

conceitos de Geertz na interpretação dos símbolos, bem como na interpretação sobre o que é 

possível para o trabalho etnográfico na análise de uma teia de significados presentes em um 

conjunto de relações simbólicas. Este trabalho, acredita-se, permitirá uma leitura 

[interpretativa] da relação dos educadores e educadoras da reforma agrária com a noção e 

conceito de natureza como mobilizador de signos e significados, admitindo ainda, uma 

compreensão do aspecto ritualístico da mística como um processo cultural de disputa política. 
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GT 9 – Juventude, entre festas e conflitos 

Sexta-feira, 22/09, 14h 
Sala 12 A 

 

O que os rodeios podem fazer pela Antropologia? 

Carlos Eduardo Machado (UNICAMP) 

O objetivo desta comunicação é problematizar os limites, desafios, possibilidades e caminhos 

que se apresentam na pesquisa de doutorado (em fase inicial) intitulada “A ‘arte do rodeio’: 

uma etnografia da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos”. Nesta pesquisa, a proposta é a de 

analisar o universo simbólico e representações em torno da maior festa de rodeio realizada no 

Brasil, que acontece anualmente no interior do estado de São Paulo. Nas últimas décadas, tem-

se registrado um movimento de valorização das festas de rodeio, festas do peão e festas rurais, 

tais como feiras agrícolas, circuitos de exposições agropecuárias, entre outros.  Mesmo com 

centenas de festas do gênero, a Festa do Peão de Barretos se destaca por configurar-se como 

um espetáculo único, considerada por muitos como uma “arte do rodeio” que incorpora 

prestígio, fama, “paixão”, “magia”, que envolve também uma “aura sagrada” sem que isso 

impeça de ser vivenciada como lazer e diversão, em termos nativos, como “farra” e como 

“fervo”. Além disso, a complexidade do universo pesquisado coloca questões caras à 

antropologia, tais como: o animismo, por se tratar de práticas esportivas que envolvem relações 

entre humanos e não humanos; a produção simbólica que incide sobre um “novo rural” através 

das formas de lazer e turismo; práticas rituais; temporalidades; espacialidades; concepções de 

“magia” e de “arte” relacionadas as experiências festivas; entre outras.  Com isto, a pergunta 

que intitula esta comunicação (inspirada no artigo do antropólogo Oscar Calávia Sáez “O que os 

santos podem fazer pela antropologia?”) tem um duplo sentido: primeiro, propõe um exercício 

de reflexividade sobre o próprio objeto de pesquisa; segundo, lança uma provocação que indaga 

os motivos pelos quais os rodeios e festas do peão receberam até hoje pouca atenção e quase 

nenhum interesse por parte dos antropólogos (as). Desta forma, busca-se comunicar os avanços 

iniciais da pesquisa, expor reflexões amparadas pela revisão bibliográfica e discutir os horizontes 

que se apresentam frente ao universo pesquisado.    

 

#SoVem: fazendo a festa no Capão Redondo 

Felipe de Souza Pinto (UNIFESP) 

A apresentação é um convite à reflexão sobre as práticas de sociabilidade juvenil na periferia. O 

foco para o debate são os bailes funk desenvolvidos por jovens do Capão Redondo, distrito 

localizado na zona sul da capital paulista. Nesses eventos a partir do interesse partilhado pelo 

mundo funk, os sujeitos exercitam seus laços de pertença a grupos e identidades, ao mesmo 

tempo podem dar vazão a seus imaginários em um espaço construído para ficar longe do olhar 

vigilante dos pais ou responsáveis. No baile funk a organização e a estruturação está a cargo dos 

jovens, eles desenvolvem as ideias, alugam os espaços e contratam os artistas; bem como, 

colocam em ação as regras a serem respeitadas durante a atividade. 

A pesquisa pauta-se na observação em dois movimentos, o primeiro de contextualização do 

campo e o segundo de análise do momento festivo. Apresento o distrito, os sujeitos vinculados, 

a relação desses com o mundo funk e a organização do baile. Em seguida, focalizo o 
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acontecimento do baile, a disposição do espaço, a estruturação desse e a performance dos 

participes – organizadores, convivas e artistas. 

Parto da hipótese de que o baile é um mediador entre o contexto e imaginário juvenil, através 

dele é possível viver, pelo menos por alguns instante, as vontades, desejos e ideais que na vida 

cotidiana é impedido pela vigia dos sujeitos, entre outros aspectos. 

 

Da Cracolância a ocupação: reflexões sobre errância e fixação em um percurso urbano 

Marina Mattar Soukef Nasser (USP) 

O presente artigo procura discutir os efeitos sociais e identitários de políticas de gestão dos 

espaços que induzem e condicionam a circulação de determinados sujeitos pela malha urbana. 

Parte-se de pesquisa desenvolvida durante mestrado sobre a trajetória de uma jovem que 

depois de expulsa da Cracolândia por uma operação, vive uma sequência intensa de 

deslocamentos territoriais entre instituições estatais, o mundo da rua e das ocupações, até 

conseguir se fixar em um espaço. Todas essas passagens foram marcadas pela reconfiguração 

de relações sociais, oscilando entre a proteção e ameaça, e emergência de conflitos diversos 

que desvendam diversos aspectos subjetivos e identitários dos sujeitos submetidos a essas 

formas de gestão urbana. 

Por não se enquadrar nos critérios de vulnerabilidade de um programa de inclusão na 

Cracolândia, ela foi classificada como “em situação de rua” de modo a ser encaminhada para a 

rede de serviços destinada a esse publico em uma região próxima ao centro paulistano. 

Conhecendo sua trajetória de viver nas ruas desde criança, não ter escolaridade nem fazer uso 

abusivo de drogas ou álcool, a assistente social procurou encaixá-la nos programas e instituições 

disponíveis às suas necessidades. A racionalidade desse projeto perde, no entanto, seu sentido 

ordenado e coerente quanto posta em prática. As etapas bem encadeadas e delimitadas acabam 

se transformando, na perspectiva dessa jovem, em um “labirinto” sem saída. Supostamente 

criado para lhe ajudar a superar dificuldades como a falta de moradia e de qualificação 

profissional, o percurso induzido pelo encaminhamento cria outras dificuldades ao reconfigurar 

todas suas relações e exigir sua inserção em outros espaços.  

Por um lado, ela fica suspensa entre a inclusão e a exclusão a cada fila de entrada, conversa com 

assistente social, encaminhamento. Ao acionar a representação do labirinto, ela procura dar 

inteligibilidade a essa experiencia incerta, traduzindo o que Veena Das cunhou como 

“ilegibilidade do estado”. Por outro lado, a circulação induzida por essas políticas acaba por criar 

uma forma de vida errante com seus tempos, ritmos, modos e também códigos, referências, 

repertório e projetos.  

Uma forma de organização do mundo social que ficou explícita em sua chegada a uma ocupação 

na zona oeste paulistana. Sem desfazer sua mala e organizar seu quarto, nem ajudar nas tarefas 

coletivas ou procurar emprego, sua presença causou diversos conflitos. A partir do embate entre 

essa personagem e os moradores e militantes, procuro refletir sobre a errância como modo de 

vida em seus aspectos subjetivos, sociais e identitários. 

 

Festa no céu, conflito na terra: um estudo das práticas de turmas de “baloeiros” na 
cidade de São Paulo 

Erika Paula dos Santos (UNIFESP) 
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O trabalho analisa as práticas de ação e as relações vivenciadas por um grupo que se 

autodenomina turma de baloeiros que atua na cidade de São Paulo. Procurando compreender 

como a atividade de construir, soltar e resgatar balões são articuladoras de relações simbólicas 

e de práticas culturais nesses grupos, assim como estabelece relações de conflito com a 

legislação vigente. A partir da década de 80 a mídia passou a repercutir várias tragédias 

provocadas por balões, e em 1998 foi criado o Artigo 42 da Lei 9.605 de crimes ambientais, e o 

ato de fabricar, vender, transportar ou soltar balões foi colocado na ilegalidade devido à 

possibilidade de provocar incêndios em florestas ou qualquer tipo de assentamento humano. 

Mesmo diante dessa situação essas turmas não pararam de surgir e de agir. A partir dessa 

situação, partimos da hipótese de que o balão quebrou um ciclo que antes estava confinado aos 

festejos juninos e ganhou novos significados, e, portanto, que a prática do balão, como 

elaboração de um artefato cultural, é um meio, ou espaço de lazer, pelo qual determinado grupo 

ou indivíduo expressa a sua participação em um sistema de relações simbólicas cotidianas. O 

objetivo, nesse sentido, foi pesquisar como se constroem essas práticas, e quais relações 

simbólicas são construídas nessa situação que por um lado recupera uma ideia de tradição e por 

outro está colocada na ilegalidade. 

Nesse sentido, o trabalho foi realizado a partir da construção de uma controvérsia, na qual o 

balão é entendido como crime e também como arte, destacando também a importância da 

construção de uma memória coletiva, pois esta aparece como um dos recursos utilizados para 

que os baloeiros justifiquem seu argumento e defendam essa prática como algo pertencente à 

cultura popular. 

 


