
 

Divulgação da Programação 

Jornadas de Antropologia John Monteiro 

Os fazeres antropológicos em contextos de crises 
13 a 16 de agosto de 2018 

 

 Segunda (13/08) Terça (14/08) Quarta (15/08) Quinta (16/08) 

Manhã (9h - 
12h) 

Credenciamento 
[Sala de reunião] 

GT3 - Antropologia e 
saúde: práticas, saberes e 

corporalidades 
[Sala de vídeo] 

 

GT6 - Feminismo 
negro e antropologia: 

as formas de 
desmantelar a 

hegemonia branca 
colonial 

[Sala 12A] 

Mesa - Entre 
mundos brotando 
e desaparecendo 
no Antropoceno, 
imaginar novas 

políticas é preciso 
[Congregação] 

GT7 - Antropologia e o 
uso de imagens 

[Sala 12A] 

GT9 - Violência e 
Estado 

[Sala 14A] 

GT12 - Guerras de 
mundos e lutas políticas: 

perspectivas 
antropológicas sobre 

produção de modos de 
vida em situações de 

conflito 
[Sala 14A] 

MC3 - De Debret a 
Latuff: Trabalhando o 
conceito de alteridade 
em sala de aula a partir 

de imagens 
[Sala de vídeo] 

 

MC1 - Gênero e 
violência: alguns 

percursos analíticos 
[Sala IH09] 

MC4 - Da Grande 
Marcha do Retorno à 

Nakba: uma introdução 
à questão da Palestina 

[Congregação] 
 
 

MC2 - Música Negra: 
(re)pensando as 
sonoridades do 
Afro-Atlântico 
[Congregação] 



Tarde (14h - 
17h) 

Conferência de 
Abertura - O 

desafio da 
diversidade na 
antropologia 
[Auditório I] 

Mesa - Entre a crise e a 
ordem: um debate 

antropológico sobre a 
conjuntura política 

brasileira 
[Auditório I] 

GT1 - Antropologia e 
Literatura: conexões , 
diálogos e processos 

[Sala IH06] 

Conferência de 
Encerramento: 

Olhares 
antropológicos - 
Uma experiência 

mexicana em 
antropologia 

visual 
[Auditório I] 

GT4 - Fabricação de 
pessoas, 

territorialidades e 
vivências entre aldeia, 

campo e cidade 
[Sala de vídeo] 

GT8 - Materialidades 
antropológicas e a 

etnografia das coisas 
[Sala IH08] 

GT11 - Moralidades, 
Estado e Gênero: 

sucessões e 
interlocução 
[Sala IH09] 

MC5 - Revisitando 
conceitos de pessoa e 
indivíduo: A literatura 

clássica ocidental 
[Auditório I] 

Noite (19h - 
22h) 

Mesa - Alcances 
e limites das 
negociações 

entre 
pesquisadores e 

interlocutores em 
campo 

[Auditório I] 

Mesa - Saúde e 
condições de trabalho no 

fazer da Antropologia 
[Auditório I] 

Mostra de Filmes 
Etnográficos 
[Auditório I] 

Confraternização 
(horário e local a 

definir) 

 

Dia 13/08 - Segunda-feira 

Manhã: 9h-12h 

Credenciamento  

Local: Sala de reunião 

 

Exposição fotográfica (ocorrerá durante todo o evento) 

Local: Pavimento térreo da Biblioteca Octavio Ianni do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 



Ensaios visuais: “Miragens do Sertão” - Renan Martins Pereira (Doutorando, PPGAS/UFSCar) 

“Territórios Proibidos” - Duvan Murillo Escobar (Mestrando,       

PPGAS/Unicamp) 

“Lua Nova” - Clarissa Reche (Mestranda, IEB/USP) 

“Quando a crise bate à porta: A luta da UERJ em meio ao caos político e                

financeiro do Rio de Janeiro” - Guilherme Nogueira de Souza (Professor do            

Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, UERJ) 

“Amanhã há de tê peixe no Paraíso do Amor” - Ralyanara Freire (Doutoranda,             

PPGAS/Unicamp) 

“O indeterminado cravado: um olhar para a fitotipia” - Natalia Negretti           

(Doutoranda, PPGCS/Unicamp) 

 

Tarde: 14h-7h 

Conferência de abertura: “O desafio da diversidade na Antropologia” 

Local: Auditório I 

Palestrante: Josildeth Gomes Consorte (Professora Doutora no Departamento de Antropologia          

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

Mediador: Nashieli Cecilia Rangel Loera (Professora Doutora no Departamento de          

Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas) 

 

Noite: 19h-22h 

Mesa: “Alcances e limites das negociações entre pesquisadores e interlocutores em campo”  

Local: Auditório I 

Palestrantes: Taniele Cristina Rui (Professora Doutora no Departamento de Antropologia         

Social da Universidade Estadual de Campinas) 

Omar Ribeiro Thomaz (Professor Doutor no Departamento de Antropologia         

Social da Universidade Estadual de Campinas) 

Susana Durão (Professora Doutora no Departamento de Antropologia Social da          

Universidade Estadual de Campinas) 

Essa mesa intenciona promover um debate sobre os atuais desafios postos às pesquisas e              

pesquisadores/as, privilegiando a reflexão sobre os limites e possibilidades das negociações entre            

pesquisador/a e interlocutor/a nas múltiplas situações de campo. Pretendemos discutir a respeito das             

“contrapartidas” reivindicadas ao pesquisador por seus interlocutores, isto é, o que pode vir a ser               



demandado ao pesquisador oferecer como elemento de troca para a execução da pesquisa. Essa              

discussão perpassa os desafios postos ao pesquisador para empreender o trabalho de campo, pensando              

situações diversas, como os limites supostos entre a legalidade e a ilegalidade, pesquisa com              

populações ditas “vulneráveis” e contextos de elites. Somando-se a isso, a mesa também propõe              

discutir a crescente burocratização da Academia e de órgãos de fomento como obstáculos ao              

empreendimento da pesquisa, bem como as exigências recentes dos comitês de ética nas pesquisas em               

Ciências Humanas. 

 

Dia 14/08 - Terça-feira 

Manhã: 9h-12h 

GT 3: “Antropologia e saúde: práticas, saberes e corporalidades”  

Local: Sala de vídeo 

Coordenação: Jonatan Sacramento (Doutorando, PPGCS/Unicamp); Julian Simões       

(Doutorando, PPGCS/Unicamp) 

No Brasil o campo de estudos da antropologia da saúde data dos anos de 1980. Contudo,                

diferentemente de outros contextos, nasce sem a distinção entre antropologia médica (de inclinação             

estadunidense) e antropologia da saúde (de inclinação francesa) que marca o campo disciplinar             

internacional. Contudo, somente na década de 1990, quando da forte expansão e amadurecimento dos              

estudos dessa área, que esse campo ganha os contornos que tem ainda hoje. Nesse período aconteceu o                 

desenvolvimento e consolidação das investigações que se concentram nas temáticas de sexualidade e             

saúde reprodutiva, nas ligadas à epidemia de HIV/AIDS e nas ligadas aos direitos sexuais e               

reprodutivos. É preciso lembrar, que tais investigações eram marcadas por uma abordagem em que o               

foco era as representações dos processos de saúde e doença, os trabalhos sobre os limites das                

intervenções médicas, inclusive os éticos, bem como os dilemas entre concepções antigas sobre saúde              

e doença e seu entrecruzamento com uma nova forma de exercício de direitos, ou seja, os direitos                 

sexuais e reprodutivos. Inserindo-se nessa tradição, esse grupo de trabalho tem como objetivo a              

discussão de pesquisas que girem em torno da temática saúde e doença, focando, principalmente, mas               

não apenas, nos itinerários terapêuticos, na produção de saberes (científicos ou não) sobre as doenças e                

seus processos de cura, nas experiências coletivas e individuais de saúde e doença, as instituições de                

saúde, os processos de biopolíticas, a saúde global, em políticas públicas ligadas ao campo da saúde,                

etc. 

 

GT 7:  “Antropologia e o uso de imagens” 

Local: Sala 12A 



Coordenação: Daniela Feriani (Pós-Doutoranda, PPGAS/USP) 

Este GT se propõe a discutir o potencial analítico e inventivo das imagens na pesquisa antropológica.                

Tomando imagens de maneira ampla, como desenhos, fotografias, vídeos, performances, metáforas,           

gestos, o objetivo é investigar em que medida diferentes regimes de visualidade contribuem para o               

fazer antropológico ao compor outras maneiras de ver, experimentar, conhecer e escrever. As imagens              

como formas de inscrição, expressão e evocação tensionam a representação e propõem            

experimentações visuais, conceituais e metodológicas à etnografia. 

 

GT 12: “Guerras de mundos e lutas políticas: perspectivas antropológicas sobre produção de             

modos de vida em situações de conflito” 

Local: Sala 14A 

Coordenação: Alana Moraes (Doutoranda, PPGAS/Museu Nacional) Fábio Zuker (Doutorando,         

PPGAS/USP) 

Existe uma zona interdisciplinar que possibilita uma reflexão sobre diversos modos de resistência e              

lutas políticas como criação permanente de modos de vida. Os equívocos envolvidos em conflitos pela               

terra e processos de resistência revela que a própria concepção acerca do que se luta são diversas -                  

podendo ser lida como cosmopolítica, a partir da intrinsecabilidade entre natureza e cultura. A guerra,               

ganha, senão novas facetas, outras formas de ser compreendida: o que significa falar de Estado diante                

da heterogeneidade de agentes e empresas multinacionais nas formas de gestão da morte e de               

sociedade, diante de outras formas de possibilidade de compreender conjuntos humanos e            

não-humanos. A visão moderna de “esfera política” é marcada por uma concepção de “cidadania              

masculina”; extensão da separação entre as esferas da produção e da reprodução, divisão que institui               

os domínios “políticos” daqueles “pré-políticos”. Nessa chave, a experiência das mulheres aponta para             

a produção de "espaços vinculares", de contato corpóreo e proximidade, constituindo formas de fazer              

mundos e lutar por eles. O que podem as diversas perspectivas antropológicas aportar para uma               

reflexão crítica acerca dos conflitos e das lutas políticas? É possível pensar a criação e manutenção de                 

modos de vida como zonas irrigadas de contra-poder e invenção política? Pretendemos com esse GT               

esboçar uma cartografia reversa do neoliberalismo. 

 

Minicurso 1: “Gênero e violência: alguns percursos analíticos” 

Local: Sala IH09 

Coordenação: Fernanda Kalianny Martins Sousa (Doutoranda, PPGCS/Unicamp) e Isabela         

Venturoza de Oliveira (Doutoranda, PPGAS/Unicamp) 

A intersecção entre gênero e violência ocupa um lugar central nas agendas sociais e políticas da                



atualidade, bem como movimenta um amplo campo de estudos em que estão inseridas contribuições              

da antropologia e das demais ciências sociais. Nesse contexto, o modo como se compreende o que é                 

violência tem sido problematizado entre os feminismos e os estudos de gênero, produzindo um              

alargamento da conceituação. O presente minicurso tem, assim, a intenção de recuperar determinadas             

abordagens teóricas para refletir também sobre as transformações ocorridas nas últimas décadas no             

que tange a compreensão da noção de violência, em especial as violências atravessadas por questões               

de gênero e aproximações afetivo-sexuais. Para tanto, refletiremos acerca das conexões entre saberes             

médicos, jurídicos, acadêmicos e a circulação, bem como produção, dessas noções nos movimentos             

sociais. Diante da conjuntura nacional e das modificações ocorridas social e culturalmente, a reflexão              

fomentada pelo minicurso levará em consideração a possível influência dos ativismos on-line e             

off-line, bem como as diferenças geracionais, no que está sendo pensado como violência nos dias               

atuais. Vítima, agressor(a), feminismo(s)... Afinal, o que está por trás das novas abordagens criadas              

para pensar o que é ou não violento em parcerias afetivo-sexuais? 

 

Minicurso 2 - “Música Negra: (re)pensando as sonoridades do Afro-Atlântico” 

Local: Congregação 

Coordenação: Vítor Queiroz (Doutor, PPGAS/Unicamp) 

O Afro-Atlântico como um todo e, particularmente, as Américas negras tiveram (e ainda têm) um               

impacto decisivo na produção musical e na escuta do mundo inteiro. Do afro-beat ao samba, do jazz                 

ao reggae, um verdadeiro oceano sonoro vem sendo feito e refeito, ano após ano, a partir do cotidiano                  

de comunidades negras bastante diversas. Estas mesmas comunidades, no entanto, possuem uma série             

de histórias compartilhadas e de elementos expressivos que se intercruzam de muitas maneiras. Neste              

minicurso, iremos refletir sobre os caminhos e as sonoridades do Atlântico Negro, enfatizando a              

música produzida na diáspora africana, nas Américas. Serão trabalhados alguns temas-chave como: o             

lugar central da religião, das organizações comunitárias, da sexualidade, do corpo e da dança nesse               

contexto. 

 

Tarde: 14h-17h 

Mesa: “Entre a crise e a ordem: um debate antropológico sobre a conjuntura política              

brasileira”  

Local: Auditório I 

Palestrantes: Silvia Aguião (Pós-doutoranda no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento -           

CEBRAP) 

Rosana Pinheiro-Machado (Professora Doutora do Departamento de Ciências        

Sociais da Universidade Federal de Santa Maria) 



Juliana Farias (Pós-doutoranda no Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da           

Universidade Estadual de Campinas) 

Das inflamadas manifestações de Junho de 2013 à greve dos caminhoneiros em 2018, das conturbadas               

eleições de 2014 ao golpe contra o governo de Dilma Rousseff (PT), das políticas de austeridade à                 

execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. A partir das disputas em torno de moralidades, o                

avanço de uma agenda conservadora e seguindo a temática da presente edição das Jornadas de               

Antropologia John Monteiro, “Os fazeres antropológicos em contextos de crises”, esta mesa tem como              

propósito debater a conjuntura política brasileira. Pretende-se alargar os sentidos de “crise”, refletindo             

sobre as diversas possibilidades de se debater este termo como uma chave analítica importante para a                

compreensão das desigualdades que atravessam a sociedade brasileira, como também descortinar           

conflitos e disputas entre diferentes atores e o Estado.  

 

Noite: 19h-22h 

Mesa: “Saúde e condições de trabalho no fazer da Antropologia”  

Local: Auditório I 

Palestrantes: Lígia Medeiros (Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia         

Social da Universidade Estadual de Campinas) 

Paulo Dalgalarrondo (Professor Doutor do Departamento de Psicologia Médica e          

Psiquiatria da Universidade Estadual de Campinas) 

Bárbara Castro (Professora Doutora no Departamento de Sociologia da         

Universidade Estadual de Campinas) 

Coordenação: Nathanael Araújo (Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Antropologia          

Social da Universidade Estadual de Campinas) 

Jonatan Sacramento (Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências         

Sociais da Universidade Estadual de Campinas) 

Pensar as condições e as dinâmicas do próprio mundo do trabalho é uma tema já clássico nas Ciências                  

Sociais. O mesmo pode ser dito sobre os estudos que se debruçam sobre esta relação e seus efeitos nos                   

processos de saúde e doença, principalmente nos estudos centrados nas classes trabalhadoras urbanas             

ou na dinâmica ocupacional dos profissionais de saúde. No entanto, estudos que se centram nas               

condições de saúde de alunas e alunos dos cursos de pós-graduação ainda são raros, ao menos no seio                  

das Ciências Sociais. Nos últimos anos, temos vistos o florescer e amadurecimento dos debates em               

tornos das condições de acesso e permanência ao ensino superior, notadamente as questões relativas às               

políticas de ações afirmativas e ao financiamento dos estudos de pós-graduação. Todavia, o mesmo              

esforço não tem acontecido quando do trato das condições de trabalho dos estudantes de              



pós-graduação, principalmente nos assuntos relacionados à saúde mental. Nesse sentido, a mesa tem             

como objetivo se debruçar sobre outros aspectos da relação saúde e doença no contexto da pesquisa da                 

pós-graduação, com foco nas questões de saúde, em específico na saúde mental de alunas e alunos de                 

pós-graduação. 

 

Dia 15/08 - Quarta-feira 

Manhã: 9h-12h 

GT6 - Feminismo negro e antropologia: as formas de desmantelar a hegemonia branca colonial 

Local: Sala 12A 

Coordenação: Jordana Barbosa (Doutoranda, PPGAS/Unicamp) 

Esse GT tem como objetivo reunir trabalhos que discutam, por um viés anticolonial, os fazeres e                

práticas intelectuais das mulheres negras dentro da academia. Parte-se da premissa que as             

universidades brasileiras ainda são lugares com maioria branca e masculina, o que, por vezes, causa o                

apagamento e o esquecimento das intelectuais negras, evento que podemos denominar como            

epistemicídio. Audre Lorde (2003) afirma que o branco não irá mostrar e ensinar as ferramentas para                

desmantelar a Casa Grande. Sendo assim, cabe a nós encontrar ou criar as ferramentas para levar ao                 

chão o sistema que continua apagando e silenciando as mulheres negras dentro da academia. Pensando               

que é antropologia é uma ciência que nasce através da colonização, é inevitável a pergunta: Como o                 

feminismo negro caminhará rumo à descolonização da antropologia? Quando falamos em feminismo            

negro, anticolonialismo e descolonização, se faz necessário pensar em um outro tipo de ciência. Uma               

ciência que abrace as várias formas de conhecimento, as várias formas de escrita e as sabedorias                

ancestrais. A intenção é de acolher propostas que dialoguem com formas de desmantelar a hegemonia               

branca e masculina na antropologia, nas ciências, na academia, que traga novas perspectivas, novas              

escritas, novos métodos, novas ferramentas e, que também, caminhe na direção de uma nova ciência.  

 

GT9 - Violência e Estado 

Local: Sala 14A 

Coordenação: Cilmara Veiga (Doutoranda, PPGCS/Unicamp) e Juliana Farias (Pós-doutoranda         

do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU - Unicamp)  

Neste grupo de trabalho temos a intenção de acolher propostas dedicadas a pensar violência e Estado,                

considerando as múltiplas faces da violência, seu âmbito discursivo e/ou físico, violências exercidas             

através de silenciamentos, apagamentos, interrupções e violações diversas. Entendendo que o Estado            

se produz na violência ao mesmo tempo em que ressignifica a própria compreensão de violência, o GT                 

está aberto a discussões conectadas às rotinas burocráticas e práticas de atuação em diferentes              



instâncias estatais – das atuações miúdas em repartições públicas às suas muitas articulações com              

regulações jurídicas e outras tecnologias de controle e gestão de corpos, territórios, vida e morte.               

Incentivamos o envio de trabalhos em processo, pois a ideia é construir um ambiente de troca no qual                  

dúvidas, questões e incertezas sejam valorizadas tanto quanto argumentos já mais consolidados.  

 

Minicurso 3 - De Debret a Latuff: Trabalhando o conceito de alteridade em sala de aula a partir                  

de imagens 

Local: Sala de vídeo 

Coordenação: Ranna Iara de Pinho Chaves Almeida (Mestranda, PPGCS/UFU) 

O minicurso propõe uma discussão sobre o conceito de alteridade tendo como foco principal as               

sociedades indígenas e mais especificamente aquelas que se encontram no Brasil. Segundo dados             

divulgados pelo Instituto SocioAmbiental em 2017 desde os anos 1980 os povos indígenas têm              

passado por um processo de retomada demográfica. O crescimento desta população não está restrito              

apenas a áreas de aldeamento – os indígenas estão a cada dia entrando em novos espaços e os                  

influenciando, porém há ainda uma visão muito cristalizada da sociedade nacional sobre quem são, ou               

melhor, quem deveriam ser os representantes de uma “indianidade” nacional. O objetivo deste             

minicurso é através de uma análise de imagens produzidas sobre os povos indígenas, ponderar sobre a                

visão que a sociedade brasileira desenvolveu em relação a eles desde a colonização até os dias atuais,                 

tendo como foco principal o uso desta análise crítica em sala de aula, com alunos do Ensino Médio. O                   

minicurso busca trazer ferramentas para tratar o tema da alteridade e auxiliar professores e alunos a                

encontrarem formas de discutir e construir saberes sobre temática tão importante. 

 

Minicurso 4 - Da Grande Marcha do Retorno à Nakba: uma introdução à questão da Palestina 

Local: Congregação 

Coordenação: Denise Monzani da Rocha (Mestranda, PPGAS/Unicamp) 

Eventos recentes recolocaram o conflito israelo-palestino no centro do noticiário internacional. Em 30             

de março, teve início a Grande Marcha do Retorno, uma série de manifestações em que habitantes da                 

Faixa de Gaza se deslocavam até a fronteira com Israel para reivindicar o direito de retorno dos                 

refugiados palestinos. Os protestos chegaram ao auge em 14 de maio, data que marca os 70 anos da                  

fundação do Estado de Israel, quando a Marcha reuniu aproximadamente 30 mil pessoas. Ao todo,               

mais de uma centena de palestinos foram mortos e milhares foram feridos pelas forças repressivas               

israelenses. A tentativa de compreensão desses acontecimentos passa necessariamente por uma           

localização histórica do conflito, tendo a Nakba como experiência referencial. Nakba, que significa             

“catástrofe” ou “desastre”, é a palavra árabe usada para se referir à criação do Estado de Israel em                  



1948, quando mais de 500 vilarejos foram destruídos e aproximadamente 800 mil palestinos foram              

expulsos do território. Assim, a proposta deste minicurso é oferecer uma introdução à questão da               

Palestina, tendo a Nakba e a Grande Marcha do Retorno como dois pontos da mesma tragédia. De                 

partida, localizaremos o conflito historicamente. Depois, assistiremos ao filme “O Sal Desse Mar”, da              

diretora palestina Annemarie Jacir. O filme, que retrata a trajetória de uma neta de palestinos que viaja                 

a Israel para conhecer a terra de onde seus avós foram expulsos, oferece material para debatermos, por                 

fim, a disputa em torno das narrativas históricas sobre o conflito, bem como a memória e os afetos                  

como elementos da identidade diaspórica palestina. 

 

Tarde: 14h-17h 

GT1 - Antropologia e Literatura: conexões , diálogos e processos 

Local: Sala IH06 

Coordenação: Nathanael Araujo (Doutorando, PPGAS/Unicamp) 

A literatura encontra-se conformada por elementos que fazem parte da vida cotidiana dos indivíduos.              

Enquanto um produto cultural, ela não apenas reflete ou refrata, mas também institui, cria e inventa                

modos de agir, pensar e sentir daqueles que produzem (BECKER, 2009; WILLIAMS,1979, 1989;             

SAID, 1990, 2011; SILVA, 2016; ARAUJO, 2017). No que concerne à Antropologia, sobretudo a              

partir da virada pós-moderna, inúmeras reflexões produziram debates intensos, dentre os quais pode-se             

destacar o eixo que também seria comum à Literatura: a escrita (STRATHERN,2013; CLIFFORD,             

2011; GEERTZ, 2002). Em um primeiro momento este GT tem como objetivo acolher trabalhos que               

dediquem atenção ao chamado “mundo dos livros”; análises antropológicas de narrativas literárias,            

trabalhos que explorem determinadas obras enquanto produtos forjados coletivamente, investigações          

acerca da cadeia produtiva do universo letrado e seus profissionais. Enquanto um espaço que articula               

esses dois campos de saber, também nos interessam análises literárias de narrativas antropológicas,             

reflexões teóricas e metodológicas a respeito das influências e contaminações entre Literatura e             

Antropologia. Nesse sentido, são oportunas propostas que questionem as fronteiras, tensões e limites             

entre estes dois campos disciplinares, com destaque para o confronto entre o estatuto do literário em                

suas conexões com os marcadores sociais da diferença e do estatuto do antropológico como prática               

balizada pela experiência da escrita. 

 

GT4 - Fabricação de pessoas, territorialidades e vivências entre aldeia, campo e cidade 

Local: Sala de vídeo 

Coordenação: Edimilson Rodrigues de Souza (Doutorando, PPGAS/Unicamp) e João Roberto          

Bort Júnior (Doutorando, PPGAS/Unicamp) 



A proposta deste GT é pensar a relação entre espaço, território e pessoa a partir de experiências                 

etnográficas que enfatizem processos de territorialidades. Neste sentido, interessa-nos trabalhos          

realizados entre populações genericamente nomeadas tradicionais, que de algum modo tenham           

vivenciado processos de transformação social, com maior ou menor intensidade, em seus percursos e              

trajetórias. Nosso interesse está, sobretudo, em pesquisas realizadas com populações que se            

identifiquem com distintos universos sociais ou que transitem entre múltiplos mundos (indígenas,            

camponeses, ribeirinhos, quilombolas, entre outros) para interrogar sobre relações de continuidade,           

descontinuidade e/ou oposição entre campo, cidade e aldeia. O intuito é reunir trabalhos de diversas               

áreas disciplinares, produzidos a partir de pesquisas de campo de cunho etnográfico, com enfoque em               

experiências de socialidade, relações de parentesco e afinidade, ação política e religiosidade, entre             

outros. Privilegiaremos propostas que fornecerão condições para interrogar campos de estudos           

aparentemente separados (etnologia indígena, antropologia rural e urbana), que podem ser articulados            

etnograficamente, para dar conta de sujeitos e movimentos que transitam entre espacialidades urbanas,             

rurais e indígenas. 

 

GT8 - Materialidades antropológicas e a etnografia das coisas 

Local: Sala IH08 

Coordenação: Lis Blanco (Doutoranda, PPGAS/Unicamp) e Adriano Godoy (Doutorando,         

PPGAS/UNICAMP) 

No segundo semestre de 2017, os proponentes do GT tiveram a oportunidade de oferecer uma               

disciplina para graduação sobre a etnografia e antropologia das materialidades. Nessa ocasião e, ao              

longo do decorrer do curso, percebemos a existência de uma miríade de objetos etnográficos que               

podem ser analisados através de uma abordagem na qual, as próprias ‘coisas’ ditam os caminhos para                

sua análise. Longe de ser distanciar do humano, as coisas em movimento nos levam a questionar                

dualidades fundantes de nossa disciplina e, com isso, abrem uma gama de possibilidades para a               

construção do que é antropologia e etnografia. Inspirados pelos trabalhos de Alfred Gell, Arjun              

Appadurai, Daniel Miller, Bruno Latour, Martin Holbraad, Tim Ingold, e cientes das proposições             

muitas vezes conflitantes entre eles no que diz respeito aos objetos, aos trecos, as coisas, as redes e as                   

malhas, nos interessamos por trabalhos que discutam e problematizem as abordagens antropológicas            

de como as ‘coisas’ são pensadas e tratadas em relação às pessoas, os conceitos, as materialidades e os                  

símbolos. Sem restringir a uma categoria específica de materialidade, incentivamos os trabalhos que             

pensem através das coisas, proporcionando assim, um espaço para que ao emergirem no campo tragam               

à tona os termos de suas próprias análises. 

 



GT11 - Moralidades, Estado e Gênero: sucessões e interlocução 

Local: Sala IH09 

Coordenação: Natalia Negretti (Doutoranda, PPGCS/ Unicamp) e Vanessa Sander (Doutoranda,          

PPGCS/ Unicamp) 

Este Grupo de Trabalho tem como objetivo promover a interlocução entre pesquisas cujas temáticas de               

investigação estejam relacionadas às articulações entre moralidades, atributos de gênero e os processos             

capilares das instituições estatais. O diálogo entre diferentes cenários etnográficos atravessados por            

essas questões revela diversas possibilidades analíticas e desafios metodológicos para a investigação            

antropológica. Tomamos como base a literatura antropológica que problematiza a categoria Estado            

(SOUZA LIMA, 2002, 2012; AGUIÃO, 2014), questionando sua fixidez a partir de diversos discursos              

e processos cotidianos. A moral, na perspectiva foucaultiana, também agencia uma compreensão            

processual entre elementos - compensação, correção e anulação - na economia moral da administração              

pública (FASSIN, 2014). Por sua vez, o gênero, entendido como tecnologia ou forma de regulação, se                

revela como uma ferramenta poderosa de análise das representações morais (VIANNA, 2005), normas             

e subjetividades postas em jogo no dia-a-dia institucional. São bem-vindas propostas que se debrucem              

sobre conjuntos e conjunturas de instituições, políticas públicas e instâncias jurídicas que colaborem             

para a compreensão de relações diversas entre gênero, processos de estado e moralidades. 

 

Minicurso 5 - Revisitando conceitos de pessoa e indivíduo: A literatura clássica ocidental 

Local: Auditório I 

Coordenação: Lara Virgínia Saraiva Palmeira (Doutoranda, PPGAS/Museu Nacional) e         

Romário Nelvo (Mestrando, PPGAS/Museu Nacional) 

Desde o clássico esboço sobre a categoria do espírito humano, a noção de “eu”, de Marcel Mauss, o                  

tema da pessoa tornou-se central para o pensamento antropológico. Como um campo heurístico             

historicamente constituído no ethos ocidental, a antropologia parece ter deslizado por entre temas que              

são caros à constituição de mundo (parentesco, sistema mágico e religioso, indivíduo e sociedade,              

homem, “cultura”, “sociedade” e entre tantos outros campos categóricos). Se a antropologia emerge de              

um processo muito mais amplo de alteração cosmológica, econômica e política, que desde o século               

XVII tem marcado as modernas sociedades ocidentais, o seu exercício por relativização de             

“alteridades” culturais (as aspas já demarcam como o termo está sempre em disputa) traz um               

interessante paradoxo para uma visão de mundo racionalizada e autocentrada: a ênfase relacional,             

transpessoal, histórica e particular, aponta para campos existenciais que desmarcam o           

desencantamento do mundo ocidental, e romantizam - tanto quanto relativizam - fenomenologias            

diversas. Neste emaranhado de aporias, é inevitável que determinados conceitos não sejam tão             



cristalizados. Não à toa, atualmente, uma série de autores têm relativizado noções como “cultura” (a               

tradição norteamericana foi pioneira nesse sentido, com a crítica pós-modernista) e “sociedade” (que             

parte de distintas tradições, mas que é presente na obra de autores como Bruno Latour, Viveiros de                 

Castro, Marilyn Strathern etc.). Compreendemos, não obstante, que mesmo que a antropologia seja             

sempre um campo de disputa não é de hoje que antropólogos têm lançado seus escritos a fim de                  

repensar modos de vida tão naturalizados. Objetivamos, neste sentido, recuperar uma literatura            

clássica da disciplina e elucidar que autores como Marcel Mauss, Durkheim, Nobert Elias, Dumont e               

entre tantos outros, anteciparam o que hoje, é tão naturalizado, ora no prisma corriqueiro da vida                

cotidiana, ora nas próprias Ciências Sociais, que é a noção de indivíduo. Esperamos com o minicurso                

revisitar alguns destes autores, pensá-los em seus tempos, em suas escolas e refletir desde sua               

contribuição, para uma reflexão acadêmica e política mais ampla de como a antropologia contribui há               

algumas décadas para a relativização da noção de indivíduo. Em outros termos, se afirmamos que               

nossa ciência somente emergiu por conta desses valores ocidentais (a racionalização, a            

individualização, o desencanto etc.), nos parece haver uma ambiguidade, visto que as relações sociais              

e o empreendimento teórico aqui revisitado trazem discussões que não se encerram além dos tempos               

daqueles autores. Em suma, olhar para uma clássica antropologia é, como esperamos, colocar sempre              

em questão aquilo que nos rodeia e nos constitui atualmente como sujeitos: a construção social da                

noção de indivíduo. Lançaremos luz, para o presente curso, como uma das formas de concepção de                

pessoa. 

 

Noite: 19h-22h 

Mostra de Filmes Etnográficos 

Local: Auditório I 

Filmes: “Makurap” - Roseline Mezacasa (Professora do Departamento de História, UNIR;           

Doutoranda, PPGH/UFSC) 

“O Som dos Sinos” - Marcia Mansur de Oliveira (Doutoranda, PPGAS/Unicamp) 

“Eu sou” - Renato Albuquerque de Oliveira (Pós-Graduando, Instituto Butantan) 

Debatedor: Thais Farias Lassali (Doutoranda, PPGAS/Unicamp) 

 

Dia 16/08 - Quinta-feira 

Manhã: 9h-12h 

Mesa: “Entre mundos brotando e desaparecendo no Antropoceno, imaginar novas políticas é            

preciso”  

Local: Congregação 



Palestrantes: Carolina Cantarino (Professora Doutora da Faculdade de Ciências Aplicadas da          

Universidade Estadual de Campinas da Universidade Estadual de Campinas) 

Marisol Marini (Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São          

Paulo) 

Cristine Takuá (Líder indígena, filósofa e professora da Escola Estadual Indígena           

Txeru Ba´e Kua-i) 

Debatedor: Mauro Almeida (Professor-colaborador no Departamento de Antropologia Social        

da Universidade Estadual de Campinas) 

Davi Kopenawa e Bruce Albert já há muito alertavam sobre as destruições predatórias do homem               

branco e, por conseguinte, do extermínio de mundos – que, de acordo com o próprio xamã e dos                  

milhares de seres e entes nos quais ele se sujeita a ser porta-voz, estão quebrando os pilares de                  

sustentação do céu, fazendo-o ruir e até mesmo cair. A discussão sobre o Antropoceno não está em                 

voga nos dias atuais apenas devido às crises consequentes das ações capitalistas e do rompimento das                

barreiras entre as Ciências Sociais e as Ciências Naturais - ou também entre a ciência e a política -,                   

mas traz questionamentos profundos sobre conflitos e embates de mundos. Mundos como o de              

Mariana em Minas Gerais, de Marielle no Rio de Janeiro, de Davi com os Yanomamis, de diversas                 

plantas e animais não-humanos nas florestas úmidas da América do Sul, etc. Enfim, de diversos               

mundos espalhados no que alguns denominam como Terra e as mudanças climáticas. Mundos são              

dizimados seja por forças de acúmulo de capital, como por políticas homogeneizantes e/ou             

conservadoras. Quantos mundos ainda irão por vir e serão destruídos? Esse é um questionamento              

complexo de se responder. Se o Antropoceno é a era em que as ações humanas tornaram-se potências                 

de amplitudes geológicas, marcadas pelas catástrofes e tornando irreversíveis as condições materiais            

de existência, como nós - cientistas sociais-naturais - devemos lidar, mediar e articular frente a essas                

ações em contextos de políticas neoliberais nacionais? Contudo, tratando-se do Antropoceno, como            

lidamos com as escalas nacionais frente aos diversos mundos e as consequências catastróficas das              

ações humanas, que não se restringem a enquadramentos geográficos? Como o Estado-nação com suas              

políticas estabilizantes respondem aos múltiplos coletivos humanos e não-humanos que          

desestabilizam-as? Essa mesa temática tenta trazer discussões situadas na pesquisa de cada            

componente, de como podemos lidar com intrincadas e heterogêneas malhas (cosmo)políticas, que não             

obedecem fronteiras nacionais e enquadramentos universalizantes e homogeneizantes do Estado. Além           

disso, se o Antropoceno afeta nossas imaginações sobre futuros possíveis e catástrofes por vir, como               

imaginar a coexistência de múltiplos mundos que brotarão e morrerão, frente às forças neoliberais,              

conservadoras e capitalistas impostas amplamente no Brasil? 

 



Tarde: 14h-17h 

Conferência de encerramento - “Olhares antropológicos - Uma experiência mexicana em           

antropologia visual” 

Em Conjunto com o Laboratório Antropológico de Grafia e Imagem (LA’GRIMA), com a Cátedra              

Internacional Roberto Cardoso de Oliveira (CIESAS-UNICAMP) e Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) 

Local: Auditório I 

Palestrante: Mariano Báez Landa (Professor Doutor do Centro de Investigaciones y Estudios           

Superiores en Antropología Social - CIESAS, México) 

Mediadores: Suely Kofes (Professora Doutora no Departamento de Antropologia Social da          

Universidade Estadual de Campinas) 

Nashieli Cecilia Rangel Loera (Professora Doutora no Departamento de         

Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas) 

Christiano Key Tambascia (Professor Doutor no Departamento de Antropologia         

Social da Universidade Estadual de Campinas) 

 

 

 

 

 

 


