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ClassifiCar o Mundo 

Em 2009 a Associação Portuguesa de Antropologia celebra o seu vigésimo aniversário 
com a realização do IV Congresso da APA, subordinado ao tema Classificar o Mundo. Ao 
escolher o tema quisemos ser abrangentes, reflectindo tanto sobre o que a antropologia 
faz como sobre o que a antropologia estuda. o acto de classificar é imanente às grandes 
categorias de diferenciação sociocultural que têm guiado a história teórica da nossa dis-
ciplina.  Mas, ao mesmo tempo, classificar – objectos, conceitos, relações – é também um 
objecto privilegiado da reflexão antropológica sobre processos sociais e culturais, políticos 
e cognitivos de entendimento do mundo. Abre-se, assim, a possibilidade de uma reflexão 
sobre a construção de categorizações que tanto são discriminatórias e desencadeiam a 
desigualdade como promovem a solidariedade e o comprometimento. 
Para além da classificação categorial, o tema remete-nos para as conceptualizações da 
alteridade e, em última instância, faz-nos pensar nos espartilhos da condição humana – 
por um lado, os paradoxos e desajustes da história, por outro, a própria constituição das 
pessoas no mundo. A reflexão sobre os processos culturais de comunicação, portanto, 
prolonga-se na reflexão sobre os processos de construção do mundo. 
Neste congresso queremos apontar para a relevância contemporânea de uma das mais 
clássicas problemáticas antropológicas.  Afinal, a questão emergiu pela primeira vez 
com centralidade em torno a um dos principais debates fundadores da antropologia: o 
totemismo.  Ao mesmo tempo, porém, queremos apontar para a contemporaneidade da 
discussão sobre as condições de diferenciação humana, sobre as políticas de discrimina-
ção étnica, de género, de circulação de pessoas, de fechamento de fronteiras e abertura do 
mercado, de mobilidade humana e ainda sobre os grandes divisores de sistemas sociais 
e cognitivos. 
ora, discutir como classificar o mundo implica reflectir sobre as próprias condições de 
produção do conhecimento antropológico; sobre o universalismo e o particularismo, a 
comparação e a etnografia – em suma, sobre como construir as categorias analíticas que 
permitem o entendimento da vida e do poder. Afinal, ordenar o mundo é também um 
processo de conquista. 
Ficam abertas, pois, inúmeras pistas para um debate alargado e diversificado mas que se 
pretende abrangente.

Susana de Matos Viegas 
Presidente da Associação Portuguesa de Antropologia
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de J.-M. Schaeffer, M. Houseman e E. Viveiros de Castro Qu’est-ce qu’un corps ? (Afrique 
de l’ouest/Europe occidental /Nouvelle-Guinée/Amazonie), Paris, musée du quai 
Branly/Flammarion, 2006; «Les masques de la mémoire. Essai sur la fonction des 
peintures corporelles jivaro», L’Homme, 2003; «The Face of Indian Souls: A problem of 
conversion», in Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art (B. Latour 
et P. Weibel, eds), Cambridge, 2002; “Pets, Wives and Affines : a Jivaroan Perspective on 
Mariage”, in Beyond the Visible and the Material: The Amerindianization of Society in the 
Work of Peter Rivière (L. Rival et N. Whitehead, eds), oxford University Press. 2001.
A vinda de Anne Christine Taylor a Portugal permitirá consolidar áreas de interface 
internacional entre a academia e os museus antropológicos.
 
Aparecida vilaça
Aparecida Vilaça é Professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
(PPGAS), do Museu Nacional, UFRJ, do qual foi coordenadora entre 2005 e 2007. Fez 
o pós-doutoramento na Universidade de Cambridge (2004). 
Tem publicado artigos e livros de singular impacto internacional, entre os quais se destaca, 
entre os livros mais recentes, Quem Somos Nós: Os Wari’ Encontram Os Brancos (2006) e, 
como co-editora com Robin Wright, Native Christians: Modes and Effects of Christianity 
Among Indigenous Peoples of the Americas (2009); entre artigos em revistas internacional-
mente reconhecidas destaca-se os que publicou no Journal of the Royal Anthropological 
Institute (2005. 2002), L’Homme (2002) e Mana – Estudos de Antropologia Social (2008). 
A sua experiência concentra-se na área da Etnologia Indígena, com 20 anos de trabalho 
de pesquisa junto aos índios Wari’ (Pakaa Nova), de Rondônia. os seus temas centrais 
de pesquisa são: organização social e parentesco, guerra, canibalismo, teorias nativas do 
corpo, contacto interétnico, mudança social, conversão e missões religiosas entre grupos 
indígenas.
A sua interlocução com a antropologia em Portugal começou por se destacar na partici-
pação na exposição do Museu Nacional de Etnologia Os Índios, Nós (2000), tendo depois 
mantido vários tipos de colaboração com o mesmo Museu e proferido conferências em 
Portugal (2000, 2008). 
Currículo Lattes:        
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4786714J2

Bela Feldman-Bianco
Bela Feldman-Bianco é Professora no Departamento de Antropologia da UNICAMP, 
doutorada em Antropologia pela Columbia University, com pós-doutoramento em His-
tória por Yale. ocupou a cátedra Hélio e Amélia Pedroso/Luso-American Development 
Foundation junto ao Center for Portuguese Studies and Culture do Departamento de 
Sociologia e Antropologia da University of Massachusetts Darmouth durante o primeiro 

antropologias Cruzadas: 
Biografias dos antropólogos Convidados 

o IV Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia integra um simpósio inter-
nacional ao qual chamámos “Antropologias Cruzadas” para o qual fomos generosamente 
subsidiados pelas Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa.
Trata-se de um fórum que tem por objectivo consolidar e dar visibilidade à interlocu-
ção transnacional entre antropólogos que falam ou lêem em português. Convidámos 
antropólogos filiados em instituições portuguesas e em instituições estrangeiras para 
partilharem interesses temáticos de investigação na coordenação de painéis temáticos 
que designámos Painéis Convidados.  
os coordenadores aceitaram o desafio e apresentaram à comissão de programa uma pro-
posta de tema elaborada a partir de uma palavra-chave que lhes sugerimos. Utilizaram 
as suas redes de conhecimento para incentivarem outros antropólogos portugueses e 
estrangeiros a submeterem propostas de comunicação para o seu painel, mas abriram 
também os seus painéis a propostas submetidas no âmbito do congresso. Como resultado 
temos neste congresso um leque muito diversificado de propostas de antropólogos vindos 
de várias partes do mundo, que vêm debater antropologia em Portugal.  
No âmbito das Antropologias Cruzadas, e para melhor conhecimento dos membros da 
APA, apresentamos aqui biografias sumariadas dos nossos convidados estrangeiros. As 
biografias foram redigidas especificamente para este Congresso salientando a abrangência 
transnacional dos trabalhos desenvolvidos por estes antropólogos, incluindo publicações 
em português e explicitando as suas relações com a antropologia em Portugal.

Anne-Christine taylor
Anne-Christine Taylor é actualmente Directeur de recherche do CNRS, destacada no 
Musée du Quai Branly onde é membro eleito do Comité National desde 2004. Faz igual-Faz igual-
mente parte do Conseil d’Administration de la Société des Américanistes e foi presidente 
da APRAS (Association pour la Recherche en Anthropologie Sociale) de 1999 a 2002. 
Já foi Professora na École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, na Universidade de 
Chicago e de Madison-Wisconsin, entre outras. É membro do conselho editorial do 
Journal de la Société des Américanistes e da revista equatoriana Memoria: Revista de Historia 
y Antropologia Andina.
Tem uma longa experiência de investigação sobre os Jivaro Achuar da Amazónia equa-
toriana, tendo publicado diversos livros e artigos com impacto nesta área. A sua pesquisa 
tem-se centrado nas percepções e experiências da história das sociedades indígenas. 
Destacam-se entre as publicações mais recentes o artigo no  The Cambridge History of the 
Native Peoples of the Americas (1999), o livro em conjunto com S. Breton e a colaboraçãoi 



10 11

como Current Anthropology (2007), Mana: Estudos de Antropologia Social (2002, 2005, 
2008), Science (2003, 2008), Journal of the Royal Anthropological Institute (2002), Journal 
de la Société des Américanistes (2002), American Ethnologist (1999). o seu trabalho versa 
sobre povos indígenas, em especial sobre guerra, xamanismo, etno-história, arqueologia 
e arte.
A sua interlocução com a antropologia em Portugal começou por se destacar na par-
ticipação na exposição do Museu Nacional de Etnologia Os Índios, Nós (2000), e na 
organização com John Monteiro do Colóquio Tempos Índios: Histórias e Narrativas do 
Novo Mundo (2000), tendo depois mantido vários tipos de colaboração com o Museu 
Nacional de Etnologia e participado em importantes simpósios internacionais em 
Portugal (2005).  
Currículo Lattes:         
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4785821Y3

Cecília mcCallum
Cecilia McCallum é actualmente Professora do Departamento de Antropologia e do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia. Foi 
durante vários anos Investigadora Associada da Universidade de Manchester (UK) e da 
London School of Economics and Political Science (UK) onde fez o doutoramento em 
1989. Na Bahia, onde reside desde 1991, é também Professora e Pesquisadora Associada 
no Programa de Pós-graduação do Instituto de Saúde Coletiva, como integrante do 
MUSA-Programa de Estudos em Gênero e Saúde.
Tem entre uma das suas influentes publicações o livro Gender and Sociality in Amazonia 
(2001). É autora de inúmeros artigos nas mais prestigiadas revistas de antropologia – 
American Ethnologist, Medical Anthropological Quarterly: International Journal for the 
Analysis of Health, Cultural Anthropology, JRAI, Mana: Estudos de Antropologia Social, e 
na Etnográfica (2007) onde publicou um artigo no âmbito de projecto de investigação 
sediado em Portugal.  
o seu trabalho começou por se enquadrar nos estudos americanistas, tendo desenvolvido 
investigação e publicado sobre os índios Kaxinauá (Brasil) na área do xamanismo, morte, 
canibalismo, parentesco e género, socialidade e pessoa. Tem tido mais recentemente um 
papel de destaque no estudo do género, raça, classe e saúde reprodutiva em Salvador e 
mortalidade materna entre os povos indígenas na Bahía, tendo sido responsável cientí-
fica de vários projectos de financiamento internacional, nomeadamente da organização 
Mundial de Saúde ainda no âmbito do MUSA-Programa de Estudos em Gênero e Saúde 
da Universidade Federal da Bahia.
A sua interlocução com a antropologia em Portugal tem-se vindo a consolidar ao longo 
da última década, quer em Portugal através da participação em vários seminários, quer no 
Brasil pela aproximação com antropólogos portugueses trabalhando nesse país. Cecilia 
McCallum faz ainda parte importante da rede que se vem estabelecendo entre a antro-
pologia no Reino Unido, no Brasil e em Portugal. 

 semestre de 2008. É Directora do Centro de Estudos de Migrações Internacionais 
(CEMI) na Universidade Estadual de Campinas.
Faz parte de conselhos editoriais de várias revistas, entre as quais se destaca Identities: 
Global Studies in Culture and Power. Realizou o premiado vídeo etnográfico Saudade 
(59´1991), distribuído pela Documentary Educational Resources. Entre as suas inúme-
ras publicações, destaca-se o livro que organizou com Moreira Leite Desafios da Imagem: 
Fotografia, Iconografia e Vídeo nas Ciências Sociais, que teve a sua quinta edição publicada 
em 2006. Participou em várias publicações conjuntas com antropólogos portugueses, 
entre os quais se destaca  a co-organização de Trânsitos Coloniais, com Cristiana Bastos 
e Miguel Vale de Almeida (2002, Imprensa de Ciências Sociais e 2007 reeditado pela 
Editora Unicamp). Em 2001 foi co-organizadora de um número temático especial da re-
vista Identities: Global Studies in Culture and Power (Colonialism as a Continuing Project) 
que conta com a colaboração de vários artigos de antropólogos portugueses. Entre os ar-
tigos em revistas internacionais destaca-se mais recentemente “Empires, Postcoloniality 
and Diásporas” no Hispanic Research Journal, 2007. As suas pesquisas focalizam questões 
relacionadas à cultura e poder, com ênfase em identidades, migrações transnacionais, 
colonialismo/pós-colonialismo e globalização em perspectiva comparativa.
Bela Feldman-Bianco tem tido inúmeras colaborações na formação científica em 
Portugal. Foi  pesquisadora-associada do CES (de 1988 a 2000) e veio a apresentar o 
seu trabalho ao longo de mais de dez anos de relação com a antropologia portuguesa em 
diversos departamentos e centros de investigação, nomeadamente. A sua relação com 
a antropologia em Portugal tem tido uma expressão particularmente singular, nomea-
damente como membro de júri de concursos de projectos de investigação da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência (Portugal) e na coordenação 
conjunta de projectos de pesquisa e publicações (entre as quais se destaca o livro Trânsitos 
Coloniais).
Currículo Lattes:        
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4727128P8

Carlos Fausto
Carlos Fausto é Professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
(PPGAS), do Museu Nacional, UFRJ, tendo um consolidado reconhecimento interna-
cional como especialista no estudo actual da Amazónia. Realizou o seu pós-doutoramento 
no Laboratoire d’Anthropologie Sociale (Collège de France/CNRS) e foi professor 
visitante na École Pratique des Hautes Études, na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales e na Universidade de Chicago. É membro da equipe de pesquisa do Musée de 
Quai Branly e desenvolveu projectos científicos em colaboração com a Universidade da 
Florida e o Max Planck Institut Für Psycholinguistik.
Tem publicado livros de singular impacto internacional, tais como Inimigos Fiéis: 
História, Guerra e Xamanismo na Amazónia e, mais recentemente, como co-organizador 
com Michael Heckenberger Time and Memory in Indigenous Amazonia: Anthropological 
Perspectives. Gainnesville: University Press of Florida (2007), além de artigos em revistas 
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Federico guillermo neiburg
Federico Neiburg é Professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
(PPGAS), do Museu Nacional, UFRJ, onde coordena, também, o Núcleo de Pesquisas 
em Cultura e Economia (www.cultura-economia.org). Em 2003 obteve a John Simon 
Guggenheim Foundation Fellowship. Foi professor visitante em várias instituições, entre 
as quais École Normal Supérieure (Paris), Chicago University (EUA), Escuela Nacional 
de Antropologia e Historia (México) e a Universidad de Buenos Aires (UBA).
Entre as suas publicações recentes e influentes a nível internacional destacam-se a edi-
ção dos volumes Empires, Nations and Natives. Anthropology and State-making (Duke 
University Press, 2006, junto a Lygia Sigaud e Benoit de l Estoile), e vários artigos que 
tratam sobre a antropologia da economia e do dinheiro, como “Inflation. Economists 
and Economic Cultures in Brazil and Argentina”. Comparative Studies in Society and 
History, 2006, e “As moedas doentes, os números públicos e a antropologia do dinheiro”. 
Mana: Estudos de Antropologia Social, 2007. Tem desenvolvido investigação no Brasil, 
na Argentina, no México e, atualmente, no Haiti, sobre temas relativos à antropologia 
dos intelectuais e das culturas nacionais, e a antropologia da família, da política e da 
economia. 
A sua interlocução com a antropologia em Portugal faz-se há vários anos como confe-
rencista convidado em simpósios internacionais ligados a várias das instituições univer-
sitárias e centros de investigação em Portugal.
Currículo Lattes:        
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4784793Y5

gilberto velho
Gilberto Velho é Professor Titular e Decano do Departamento de Antropologia do 
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante vários anos chefiou 
o Departamento e coordenou o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social.  
É um especialista internacionalmente reconhecido na área de Antropologia Urbana e das 
Sociedades Complexas. Na sua longa carreira de liderança científica, foi presidente da 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA), da Associação Nacional dos Programas 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPoCS) e vice-presidente da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). É membro da Academia 
Brasileira de Ciências (ABC). orientou 84 teses e dissertações.
É autor de inúmeros artigos e livros, entre os quais se destacam A Utopia Urbana: um 
estudo de antropologia social (1973), Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia 
da sociedade contemporânea (1981), Subjetividade e Sociedade: uma experiência de geração 
(1986), Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades complexas (1994), Nobres & 
Anjos: um estudo de tóxicos e hierarquia (1998) e Mudança, Crise e Violência: política e cultura 
no Brasil contemporâneo (2002); Antropologia Urbana: cultura e sociedade no Brasil e em 
Portugal e Rio de Janeiro: cultura, política e conflito (2007).

elsje maria lagrou
Elsje Lagrou é Professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia 
(PPGSA), IFCS/UFRJ; doutora em Antropologia Social pela University of St. Andrews 
e pela Universidade de São Paulo.
Entre as suas publicações mais recentes destaca-se A Fluidez da Forma, arte, alteridade 
e agência em uma sociedade ameríndia (kaxinawa) (Topbooks, 2007), Arte indígena brasi-
leira: agência, alteridade e relação (C/Arte, será publicado no final de 2009) e os artigos 
publicados nas revistas Tipiti. Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South 
America (2008), Horizontes Antropológicos (2008). É especialista em temas relacionados 
com a antropologia da arte, das imagens, dos objectos, das emoções, do xamanismo e das 
filosofias sociais ameríndias. Desenvolve pesquisa de campo entre os Kaxinawa do rio 
Purus na fronteira com Brasil desde 1989. os seus interesses actuais de pesquisa incluem 
arte, alteridade e a relação entre os ameríndios.
Currículo Lattes:        
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4791332J1

enric porqueres i gené
Enric Porqueres i Gené é Maître de Confêrences na Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS), Paris, e investigador no Laboratoire d’anthropologie des institutions et 
organisations sociales (LAIoS), um laboratório da EHESS dirigido por Marc Abèles. 
Trabalhou durante vários anos no Laboratoire d’anthropologie do Collège de France. Entre 
2002 e 2006 participou no projecto europeu Public Understanding of Genetics (dirigido 
por Jeannete Edwards, Manchester, e Joan Bestard, UB) no qual investigou a interface 
entre o parentesco, a noção de pessoa e as técnicas de reprodução assistida. 
Entre as suas inúmeras publicações destaca-se o mais recente livro Enric Porqueres i 
Gené (ed.) Les défis contemporains de la parenté (2009) e Genealogía y antropología Los 
avatares de una técnica de estúdio (CFA, Universidad de Buenos Aires, 2008), bem como 
o artigo “Incest, Embodiment, Genes and Kinship” em co-autoria com Jêrome Wilgaux 
no livro organizado por Jeannete Edwards e  Carles Salazar European Kinship in the Age 
of Biotechnology, Berghahn Books. Tem sido um dos principais colaboradores e conti-
nuadores de Françoise Héritier no restabelecimento duma antropologia do parentesco 
post-lévi-straussiana, tendo-se debruçado, sobretudo, sobre a teoria da aliança. Durante 
os últimos anos tem-se concentrado na análise antropológica dos fundamentos religiosos 
que subjazem à noção de pessoa ocidental. 
A sua interlocução com a antropologia feita em Portugal começou a ser intermediada pe-
las ligações dele próprio e de antropólogos a trabalhar em Portugal com a Universidades 
de Barcelona, tendo por diversas vezes proferido conferências em Portugal (2007, 2009), 
em sequência das quais criou laços de investigação.
  



14 15

e colonizados, cidadãos e migração, elites e pobres, entre outros. o seu trabalho contribui 
para a compreender como é que as diferentes formas de relacionamento dos sujeitos com 
a autoridade do Estado organizam e justificam a hierarquia. Tem desenvolvido investi-
gação na África colonial portuguesa  – principalmente Cabo Verde –, Portugal Imperial e 
a inserção de Portugal no contexto da União Europeia. Para cada um destes contextos e 
períodos históricos o seu ponto de partida é sempre a relação entre normas de consumo 
emergentes (local e transnacionalmente) e a mudança de relações de trabalho.
As suas relações com a academia antropológica em Portugal começaram ainda na década 
de 1990, quando desenvolveu investigação de campo em Portugal, articulando-a com o 
debate científico com a academia portuguesa. Desde esse período tem conferido várias 
conferências em simpósios internacionais em articulação com várias instituições univer-
sitárias portuguesas.
http://anthropology.uchicago.edu/faculty/faculty_fikes.shtml

márcio goldman
Márcio Goldman é Professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
(PPGAS), do Museu Nacional, UFRJ. Tem inúmeras publicações na área da Antropologia 
Política, Antropologia da Religião, Teoria Antropológica, Antropologia Simétrica e 
Religiões Afro-Brasileiras. É autor de Razão e Diferença. Afetividade, Racionalidade e 
Relativismo no Pensamento de Lévy-Bruhl (1994); Alguma Antropologia (1999), Como 
Funciona a Democracia. Uma Teoria Etnográfica da Política (2006). Tem publicado também 
em revistas e livros de editoras inglesas e norte-americanas, em alguns casos em resultado 
de interlocuções com investigadores ligados a instituições portuguesas. Entre as publi-
cações mais recentes conta-se “An Afro-Brazilian Theory of the Creative Process: An 
Essay in Anthropological Symmetrization” Social Analysis, 2008 e o livro Uma Introdução 
à Antropologia Pós-Social (com Eduardo Viveiros de Castro). São Paulo: CosacNaify, no 
prelo, 2010. 
Tem tido importante papel na formação e interlocução com a investigação em antropo-
logia em Portugal, nomeadamente tendo-se distinguido com a Aula Inaugural Ernesto 
Veiga de oliveira, em 2005; foi Investigador Convidado, tendo ganho a bolsa Luso- 
-Afro-Brasileira do Instituto de Ciências Sociais em 2004 e participou em simpósios 
internacionais sobre religião e teoria antropológica (2006, 2007). 
Currículo Lattes:         
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783890Z9

mark Harris
Mark Harris é Senior Lecturer no Departamento de Antropologia da Universidade de 
St. Andrews, e investigador no Centre for Amerindian, Latin American and Caribbean 
Studies (CAS), da mesma universidade.

Gilberto Velho tem tido inúmeras colaborações na interlocução e formação científica em 
Portugal, nomeadamente como presidente de júri de concursos de projectos de investi-
gação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência (Portugal) e 
por diversas vezes como Professor Convidado no ISCTE. 
Currículo Lattes:         
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4788377U3

john manuel monteiro
John Manuel Monteiro é Professor Titular no Departamento de Antropologia do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, e é actualmente Chefe deste 
departamento. Fez o doutoramento em História na Universidade de Chicago (EUA), foi 
Professor Visitante na Harvard University (2003-04), University of Michigan (1997) e 
Directeur d’Études Invité na EHESS em Paris (1999).
Tem publicado artigos e livros de singular impacto internacional, entre os quais se des-
taca a contribuição para o Cambridge Economic History of Latin America (2006) e para o 
The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas (1999). É especialista em his-
tória indígena e colonial, com vasta experiência em pesquisa documental nas Américas, 
Europa e Índia. Foi membro fundador do Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena na 
UNICAMP. Mantém o site Os Índios na História do Brasil (www.ifch.unicamp.br/ihb), 
disponibilizando informações sobre esta área de pesquisa.  
A sua interlocução com a antropologia em Portugal tem passado pela participação em 
conferências internacionais (1999, 2000) e em júris de projectos de investigação da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência (Portugal). organizou, 
junto com Carlos Fausto e Joaquim Pais de Brito, o colóquio Tempos Índios: histórias e 
narrativas do Novo Mundo, realizado no Museu Nacional de Etnologia, em 2000. 
Currículo Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4788681A4&tipo=completo

Kesha Fikes
Kesha Fikes é Assistant Professor of Anthropology and of Social Sciences in College, 
University of Chicago, tendo o doutoramento pela UCLA (EUA). 
Entre as suas publicações destaca-se Managing African Portugal: The Citizen-Migrant 
Distinction (2009), Duke University Press. Publicou nas revistas Feminist Review 
(2008), Revista de Estudos Cabo-verdianos (2005), Annual Review of Anthropology (2002) 
Transforming Anthropology (2000). Publicou artigos de impacto no debate sobre emigra-Publicou artigos de impacto no debate sobre emigra-
ção, género e raça, destacando-se “Emigration and the Spatial Production of Difference 
from Cape Verde” In N. Naro et al., Cultures of the Lusophone Black Atlantic. New York: 
Palgrave, 2007. 
os seus interesses de investigação abarcam um vasto leque de temas, focalizando-se no es-
tudo da mudança das formas de constituição e relacionamento dos sujeitos colonizadores 
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Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência, Portugal (2004-2007) 
e membro de júris públicos de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
do Ministério da Ciência (Portugal), bem como enquanto Investigador Visitante em 
várias universidades em Portugal.
Currículo Lattes:         
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4733572P6

peter gow
Peter Gow é Professor no Departamento de Antropologia da Universidade de St. 
Andrews, e investigador no Centre for Amerindian, Latin American and Caribbean Studies 
(CAS) da mesma universidade, tendo sido director do mesmo departamento e centro 
em 2005-2006. Foi Lecturer na London School of Economics até 2002. Foi Professor 
Convidado do Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional da UFRJ (1996).
o seu trabalho sobre os Piro da Amazónia Peruana tem-no tornado num dos au-
tores de referência na antropologia actual, nomeadamente por meio do seu livro An 
Amazonian Myth and Its History (2001, oxford) e os inúmeros artigos publicados nas 
mais importantes revistas de antropologia a nível internacional e em vários livros de 
referência, entre os quais é de destacar os mais recentes “The Tempest: anthropology 
and human development” publicado no livro org. por Alan Fogel, King e Shanker 
Lecturer Human Development in the Twenty-First Century: Visionary Ideas from Systems 
Scientists, Cambridge University Press e “Forgetting Conversion: The Summer Institute 
of Linguistics Mission in the Piro” publicado no livro org. por  Fedella Cannel, The 
Anthropology of Christianity (2006, Duke University Press), tendo também importantes 
publicações em português nas mais conceituadas revistas, entre as quais na revista Mana: 
Estudos de Antropologia Social (1997, 2003), e na Revista de Antropologia (2006). As áreas 
em que o seu trabalho tem tido impacto incontestável abarcam o parentesco, a estética, 
mito e história e no geral os estudos sobre a Amazónia.
Tem mantido contacto com a investigação antropológica em Portugal ao longo da 
última década, nomeadamente como Conferencista (2000) em diversos Simpósios 
Internacionais (2006, 2007) e em júris de doutoramento. Peter Gow faz ainda parte 
importante da rede de debate que se vem estabelecendo entre a antropologia no Reino 
Unido, no Brasil e em Portugal. 

roger sansi roca
Roger Sansi Roca (PhD Uniersity of Chicago 2003) é Professor no Goldsmith College 
(Univ. Londres). As suas investigações têm-se centrado na cultura e religião Afro- 
-Brasileira e actualmente trabalha sobre arte contemporanea em Barcelona.
Entre as suas publicações destacam-se a edição de Cultures of the Lusophone Black 
Atlantic em conjunto com Nancy Naro e David H. Treece (Palgrave-Macmillan, New 
York. 2007) e Fetishes and Monuments: Afro-Brazilian art and culture in the 20th Century, 

Tem publicado artigos e livros com importante impacto internacional, entre os quais 
no prelo Rebellion on the Amazon: Race, popular culture and the Cabanagem in the North 
of Brazil, 1798-1840; Cambridge University Press, focalizando-se na origem de uma 
rebelião massiva que decorreu em 1830 na Amazónia. Foi organizador do livro Ways 
of Knowing: New Approaches in the Anthropology of Experience and Learning (oxford, 
2007), e autor de Life on the Amazon (oxford, 2000). Tem ainda publicado nas mais 
importantes revistas de antropologia, entre as mais recentes Journal of Conservation and 
Society (2006) e tem artigos em diversos dicionários e enciclopédias de antropologia. Tem 
realizado trabalho de campo com população ribeirinha na Amazónia Brasileira desde 
1992. Também tem realizado pesquisa de arquivo e documental sobre esta região. As suas 
áreas de interesse são: identidade, antropologia ecológica, antropologia da experiência, 
metodologia das ciências sociais e etnografia da Amazónia Brasileira e da América do 
Sul. 
A sua interlocução com a antropologia em Portugal tem-se desenvolvido na última déca-
da, na apresentação de seminários como convidado de diversas instituições universitárias 
portuguesas (2004), participando em juris internacionais na contratação de investigado-
res, na participação em conferências internacionais (2007). Mark Harris faz ainda parte 
importante da rede que se vem estabelecendo entre a antropologia no Reino Unido, no 
Brasil e em Portugal. 
http://portal.st-andrews.ac.uk/research-expertise/researcher/mh25/publications
http://www.st-andrews.ac.uk/anthropology/dept/staff/index.php?staffid=141

omar ribeiro Thomaz
omar Ribeiro Thomaz é Professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
da UNICAMP/São Paulo. Entre 1992 e 2006 foi investigador do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (CEBRAP/São Paulo), entre 2006 e 2007 foi Investigador con-
vidado no Max Planck Institute for Social Anthropology (2007), em Halle (Alemanha), 
na qualidade de bolseiro de pós-doutoramento da Humboldt Foundation.
Desenvolve pesquisa na área de antropologia do colonialismo português, da guerra e do 
conflito, tendo realizado trabalho de campo no sul de Moçambique, no Uganda e no 
Haiti. Entre as inúmeras publicações, conta-se o importante contributo para o estudo 
do colonialismo português publicado na editora da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro em 2002, Ecos do Atlântico Sul: Representações sobre o Terceiro Império Português. 
A sua equipa, formada em grande medida por orientandos, tem realizado pesquisa em 
diferentes países africanos (com ênfase em Moçambique e África do Sul), no Haiti e em 
territórios da Europa central e oriental (em particular Sérvia, Bósnia e antiga República 
Democrática Alemã). Entre as mais recentes publicações a este respeito conta-se o artigo 
“Escravos sem dono : a experiência social dos campos de trabalho em Moçambique no 
período socialista”, Revista de Antropologia, 2008.
Tem tido importante interlocução com a investigação antropológica em Portugal, no-
meadamente em importantes simpósios internacionais (Arrábida 2001, Universidade 
Nova de Lisboa, 2006), como consultor de projectos de investigação financiados pela 
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Entre o seu extenso e influente currículo, é de destacar Immediate Struggles: People, 
Power and Place in Rural Spain com Gavin Smith (Berkeley: University of California 
Press, 2006); “Planta de gas fora da ría: Conflictos locales, fronteras institucionales y 
sujetos políticos en Ferrolterra” in M.Cunha y L. Cunha (organizadores), Intersecções 
Ibéricas, Margens, passagens e fronteiras, (Lisboa: Graus Editora, 2007); “The Production 
of Knowledge and the Production of Hegemony: Anthropological Theory and Political 
Struggles in Spain” in World Anthropologies: Disciplinary Transformations in Systems of 
Power, Lins Ribeiro and Arturo Escobar (org.), Berg Publishers; New Directions in 
Economic Anthropology (1997)
As suas principais áreas temáticas de investigação são: os processos de relação informal 
tanto no âmbito político como económico, com particular ênfase nas questões de género; 
as formas de produção do conhecimento antropológico; a relação entre memória histó-
rica e práticas políticas na actualidade.
Susana Narotzky tem há vários anos uma interlocução activa com antropólogos em 
Portugal, participando em Seminários internacionais e fazendo parte de júris para inves-
tigadores e projectos em centros de investigação em Portugal.

Wilson trajano Filho
Wilson Trajano Filho é Professor no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. É um influente 
antropólogo no estudo de países africanos de língua oficial portuguesa (Guiné-Bissau e 
Cabo Verde), nomeadamente na formação e reprodução das sociedades crioulas na Alta 
Costa da Guiné, cultura popular e análise de rituais e formas narrativas em sociedades 
africanas. É nesta qualidade que assumiu desde 2007 o papel de Investigador Associado 
Convidado no Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale (Alemanha).
Entre as suas publicações mais recentes sobre estes temas de pesquisa destacam-se  “A 
crioulização na Guiné-Bissau: um caso singular”, Estudos Afro-Asiáticos, 2007; “A coo-
peração internacional e a consciência infeliz: o caso da Guiné-Bissau”. In: Silva, Kelly 
Cristiane da; Simião, Daniel Schroeter (orgs.), Timor-Leste por Trás do Palco: Cooperação 
internacional e a dialética da formação do Estado. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007 e 
“os cortejos das tabancas: dois modelos da ordem”. In: Cavalcanti, Maria Laura Viveiros 
de Castro e Gonçalves, José Reginaldo Santos (orgs.), As festas e os Dias: Ritos e sociabili-
dade festivas. Rio de Janeiro: ContraCapa Editora, 2008.
Tem tido uma interlocução sistemática e intensa com a antropologia em Portugal, 
nomeadamente como Conferencista em diversas ocasiões e instituições (Centro de 
Estudos Africanos, ISCTE, ICS), como participante em Simpósios Internacionais e 
como Investigador Visitante do ICS por um ano (2006). 
Currículo Lattes:         
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4781306T9&idiomaExibicao=1

(Berghahn books, New York,  2007). Nos últimos anos, no âmbito do Projecto Cultures 
of the Lusophone Black Atlantic, tem trabalhado a história do termo “fetiche”. os seus 
interesses incluem cultura material, arte e estética, religião e politica cultural.
Nos últimos anos diversos antropólogos portugueses têm tido diálogo científico com este 
antropólogo em fóruns internacionais, destacando a proximidade e influência das suas 
abordagens no debate científico antropológico sobre religião em Portugal.

sally Cole
Sally Cole é Professora no Department of Sociology and Anthropology, e Associate Dean no 
School of Graduate Studies, Universidade de Concordia, Montreal. Foi congratulada com 
o título de Writer-in-Residence, Mesa Refuge, Point Reyes, California (2004).
Entre as suas mais recentes e influentes publicações contam-se Rainy River Lives: Stories 
Told by Maggie Wilson (1879-1940) (org.), 2009. Lincoln: University of Nebraska Press; 
Ruth Landes: A Life in Anthropology (University of Nebraska Press, 2003); Mulheres da 
Praia: O trabalho e a vida numa comunidade costeira portuguesa (Dom Quixote, 1994). The 
Ojibwa Woman [by Ruth Landes, orig. pub. 1938], Lincoln: University of Nebraska Press  
(1997). Publicou em várias revistas de influência internacional, destacando-se “Feminist 
Flows, Feminist Fault Lines: Women’s Machineries and Women’s Movements in Latin 
America (with Lynne Phillips). Signs, 2009; “Governing Through Accountability: 
Gender Equality and the United Nations (with L.Phillips), Atlantis (2008); “The 
Violence Against Women Campaigns in Latin America: New Feminist Alliances” (with 
L. Phillips). Feminist Criminology (2008); “Mrs. Landes Meet Mrs. Benedict: Culture 
Pattern and Individual Agency in the 1930s”, American Anthropologist, 2002.  As suas 
áreas de investigação abrangem os estudos do Género e família, feminismo, etnografia, 
história da antropologia no Brasil, Portugal e Canadá. A sua investigação actual tem 
como objectivo um estudo comparativo de migração laboral em duas cidades do nordeste 
do Brasil. 
A sua interlocução com a antropologia em Portugal começou nos anos 1980 quando 
desenvolveu investigação de campo no Minho sobre questões relacionadas com o género, 
tendo-se mantido até à actualidade na articulação com a sua investigação mais recente 
no nordeste brasileiro. 
http://socianth.concordia.ca/facultyandstaff/alphabeticalfacultyindex/index.php

susana narotzky
Susana Narotzky é Professora Catedrática de Antropologia no Departamento de 
Antropologia da Universidade de Barcelona, tendo o doutoramento em Geografía e 
Historia [Antropología Social] pela Universidade de Barcelona (1989) e o Doutoramento 
em Ciências Sociais e Políticas (1990) pela New School for Social Research, Nova 
Iorque. 
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Pereira o quanto lhe devemos. É dessa dívida – e de um modo possível de a pagar – que 
a conferência inaugural falará.

sessão de CInemA (HomenAgem A BenjAmIm enes pereIrA) 

Nesta sessão apresentamos três exemplos de filmes etnográficos realizados e filmados 
por Benjamim Pereira, no âmbito do vasto trabalho de recolha etnográfica da equipa de 
Jorge e Margot Dias, Ernesto Veiga de oliveira e Fernando Galhano, e formam parte de 
uma vintena de filmes realizados entre 1960 e 1980. Deste conjunto fazem ainda parte 
os 14 filmes feitos, com um carácter mais profissional no ano de 1970 com os técnicos do 
Instituto do Filme Científico de Göttingen. Estes filmes, concebidos mais como técnica 
de registo e complemento da informação escrita e fotográfica do que como um meio 
com expressão própria, dependem de um contexto que lhes era fornecido pelas colecções 
museológicas e estavam ligados a uma urgência de filmar o mundo rural português que 
parecia desaparecer vertiginosamente. o centramento, neste período, nas tecnologias 
tradicionais e a valorização do registo etnográfico puro reclamava o visual, o uso da 
imagem. Rodados de Trás-os-Montes e Barroso à Serra Minhota, ao Litoral  Minhoto, 
Beira e Alentejo, os filmes são todos de temática rural, centrados na materialidade da 
cultura popular, nomeadamente nas tecnologias tradicionais (malhas, debulhas, apanha 
de sargaço, pastoreio, lavras); no ciclo do linho e engenhos (de serração, do linho, teares, 
azenhas, moinhos); na cultura material (cestaria, olaria) , mas também, como vemos em 
Dança das virgens (1962), no ritual (danças, festas). 

Catarina Alves Costa

Filmes a apresentar:
Olaria primitiva. Malhada Sorda, 1970, 14 min. 
Dança das virgens. Lousa, 1962, 7 min. 
Linho-planta (excerto de o ciclo do linho), 1978, 25 min. 

organização e Apresentação de Catarina Alves Costa, CRIA - Univ. Nova
Apoio do Museu Nacional de Etnologia 

HoMenageM a BenjaMiM enes pereira 

A APA decidiu neste congresso homenagear Benjamim Enes Pereira pela obra que 
realizou ao longo da sua longa vida em prol da antropologia portuguesa: primeiro, como 
membro integrante da equipa que fundou o Centro de Estudos de Etnologia, o Centro 
de Antropologia Cultural e Social e o actual Museu Nacional de Etnologia; depois, após 
a morte dos seus companheiros mais próximos (A. Jorge Dias, Margot Dias, Ernesto 
Veiga de oliveira e Fernando Galhano), na continuação do legado que essa equipe nos 
deixou, sobretudo através de notáveis exposições etnográficas.  
Da sua obra escrita, destacamos a Bibliografia Analítica da Etnografia Portuguesa (1965) 
assim como os vários volumes sobre cultura material e tecnologia tradicional em parceria 
com Ernesto Veiga de oliveira e Fernando Galhano, muitos deles mais recentemente 
re-editados na colecção Portugal de Perto.  As exposições que ajudou a montar marcam-se 
por uma estética muito própria, quer no Museu de Etnologia (relembramos, por exem-
plo, Escultura Africana e Índios da Amazónia ou, mais recentemente e em parceria com 
Jill Dias, Nas Vésperas do Mundo Moderno), quer ao nível do apoio incansável aos museus 
locais que o tem levado a calcorrear o país de Norte a Sul.  
As suas últimas grandes realizações – o Museu da Luz perto de Mourão e a nova galeria 
do Museu Abade de Baçal (inaugurada em Dezembro 2006) – constituem os testemu-
nhos mais recentes da sua obra e mostram bem a projecção do seu trabalho.  Benjamim 
Enes Pereira foi condecorado com a ordem de Santiago pelo Presidente da República 
Jorge Sampaio em 10 de Junho de 2001.

Clara Saraiva

ConFerênCIA InAugurAl em HomenAgem A BenjAmIm enes pereIrA 

( joão leal - universidade nova de lisboa, CrIA)
Os dois países de Benjamin Enes Pereira – Uma homenagem 
Benjamim Pereira conheceu como poucos um país predominantemente rural, cuja di-
versidade cartografou e de que falou com recurso a objectos. Esse país cedeu entretanto 
lugar a um outro país, que Benjamim Pereira também conhece e no qual vivemos: um 
país que já não é rural sem que dele se possa dizer que é inteiramente urbano; cuja 
diversidade é mais incerta e fracturante; que se revê hesitantemente – ou que não se revê 
de todo – nos objectos que Benjamim Pereira coleccionou e estudou. Do primeiro país 
conhecemos bastante. Mas falta à antropologia uma teoria sobre o segundo país. Nesta 
conferência procura-se sugerir o modo como essa teoria pode vir a ser construída a partir 
de alguns dos termos a que Benjamim Pereira recorreu para pensar o primeiro país. Se 
e quando existir, essa teoria será uma das melhores maneiras de dizer ao Benjamim 



22 23

escala biográfica à escala histórica, focalizando as transformações por que passaram os 
Amuesha (Arawak) entre os séculos XVII e XVIII e os Guarani entre os século XVII e 
XX. Essa passagem de escala visa desestabilizar a oposição entre estrutura e agência, de 
modo a problematizar as interpretações unívocas e produzir uma interferência criativa 
entre elas.

IncredIble IndIa 
DA ALDEIA AO muNDO: TRAjECTOS ETNOgRáFICOS

------------
rosa maria perez

 (ISCTE /CRIA)

Há terrenos que se esgotam no exercício iniciático da imersão do antropólogo, que 
se desloca, depois, para outros terrenos – ou para terreno nenhum. Não é este, todavia, 
o caso da Incrível Índia, emblema da política económica indiana de investimento no 
turismo e na sua diáspora, a mais densa e diversificada em composição e em extensão da 
contemporaneidade.
 A minha comunicação acompanhará o percurso de um trabalho etnográfico 
iniciado há mais de 20 anos numa aldeia do Gujarate à Índia global dos Booker Prize, 
do fenómeno de Bollywood, da emigração dos cientistas e dos intelectuais e respectiva 
hollyodização, dos usos sociais da cultura indiana.
 Este trajecto tem como objectivo evidenciar a centralidade da observação et-
nográfica na produção antropológica e o seu impacto no observador quando exposto a 
terrenos em célere transformação. 

sessÃo plenÁria ii: lógiCas de poder 

Moderação: jean-Yves durand (Direcção APA, U. do Minho-CRIA)
Num momento histórico em que o real se encarrega de relembrar que as desigualda-
des têm consequências, seja em termos económicos, culturais ou de cidadania, importa 
redefinir e clarificar os contributos da etnografia e de uma antropologia crítica para a 
observação da variedade das formas e da materialização do poder. É igualmente indis-
pensável avaliar as modalidades do exercício do poder enquanto vector de coerção ou 
condição de agência. 

Conferências em Sessões Plenárias

sessÃo plenÁria i: estrutura e transforMaçÃo 

Moderação: susana de matos viegas (Presidente da APA/ICS-UL)
Nesta sessão os conferencistas apresentam formas de repensar actualmente a relação 
entre estrutura e tempo, a partir das suas propostas teóricas centradas na reflexão sobre 
contextos etnográficos que normalmente não são postos em confronto comparativo – 
Amazónia e Ásia (Índia). A sessão pretende engajar as reflexões teóricas contemporâneas 
na antropologia a partir da sua estruturação comparativa. 

LévI-STRAuSS’ ‘DOuBLE TwIST’ AND CONTROLLED COmPARISON: 
TRANSFORmATIONAL RELATIONS BETwEEN NEIgHBOuRINg SOCIETIES 

------------
peter gow 

(Universidade de St.Andrews, Escócia/UK)

Beginning with his early article on the structural study of myth, Lévi-Strauss 
proposed an analytical device for the study of higher-order transformational relations: 
the canonical formula or the double twist. Here I want to explore the power of this 
device for extending the power of the classical structural functionalist strategy of the 
controlled comparison of neigbouring societies. Appling the double twist to the analysis 
of social phenomena form neighbouring societies from Southwestern Amazonia, I seek 
to show that these societies are component parts of open-ended systems of larger social 
orders of the type described by Lévi-Strauss as ensembles. 

HISTóRIA, CONFLITO E REFORmA SOCIAL: A ESTRuTuRA DA ACçãO 
TRANSFORmADORA NA AmAzôNIA INDÍgENA

------------
Carlos Fausto 

(Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Nesta apresentação, busco refletir sobre a estrutura da ação transformadora na 
Amazônia indígena, a partir da análise de casos empíricos nos quais ocorreram mudan-
ças que poderíamos qualificar como verdadeiras “reformas sociais”. Focalizarei, inicial-
mente, os processos de mudança observados entre os Parakanã (Tupi-Guarani) e entre 
os Marubo (Pano) durante o século XX. Nestes dois casos, descrevo a ação de certos 
personagens e os mecanismos de tomada de decisão que tornaram seus atos socialmente 
relevantes e conduziram a mudanças socioculturais importantes. Em seguida, passo da 



24 25

que defina no sólo la ucronía necesaria para guiar la acción (i.e. para qué se lucha), sino 
también que delimite el/los objetos de contención (i.e. contra qué se lucha). Emerge un 
‘trabajo de responsabilidad’ necesario que articula responsabilidades públicas y privadas, 
propias y ajenas, singulares y colectivas. 

AS mOEDAS ImAgINáRIAS E OS mERCADOS HAITIANOS.
IDEIAS PRELImINARES SOBRE mOEDAS, TRANSAçõES 

E ESTADOS NACIONAIS
------------

Federico neiburg 
(NuCEC/PPGAS, Museu Nacional, UFRJ)

No Haiti boa parte das transações monetárias é realizada utilizando uma unidade de 
conta (o dólar haitiano) que não existe fisicamente como moeda ou nota. o uso gene-
ralizado dessa moeda imaginária, em conjunto com a proliferação de outras moedas 
(gourde, dólar americano, euro, peso dominicano, peças cunhadas por particulares, etc.), 
revela questões relativas às articulações entre economia, soberania e poder estatal. Uma 
exploração etnográfica dessas questões leva a interrogações acerca dos sentidos sociais 
das moedas e das transações, acerca da dinâmica de produção dos pequenos lucros nas 
trocas entre moedas e unidades de medida, e acerca do lugar que os mercados ocupam na 
formação do espaço nacional haitiano.

sessÃo plenÁria iii : livre arBítrio 

Moderação: joão de pina-Cabral (Vice-Presidente APA, ICS)
Em que medida somos nós livres para escolher o rumo das nossas acções?  Em que medida 
é que as intenções que dirigem as nossas acções são acessíveis à nossa consciência? Estes 
são grandes temas que para sempre desafiarão a compreensão humana.  Quando escre- 
vemos etnografia, porém, estamos constantemente a presumir causalidades para as ac-
ções que descrevemos, se não o fizéssemos não poderíamos interpretar a acção (inclusive 
a comunicativa).  

SER mas NãO SER, EIS A quESTãO. O PROBLEmA PERSISTENTE 
DO ESSENCIALISmO ESTRATégICO

------------
miguel vale de Almeida

(ISCTE e CRIA)

A expressão “essencialismo estratégico” (originalmente proposta por Spivak) re-
fere um tipo de solidariedade temporária para efeitos de acção social. o qualificativo 
“estratégico” estabelece uma ressalva em relação ao denegrido “essencialismo” e, simul-
taneamente, suspende as propostas alternativas de muita teoria social pós-estruturalista 
(nomeadamente na esteira de Foucault e, mais recentemente, de Butler) que apontam no 
sentido do estilhaçamento das categorias identitárias. Muitos movimentos sociais de ca-
riz identitário não vivem separados da reflexão teórica e confrontam-se com o dilema de, 
por um lado, recusarem os próprios termos da categorização de que são alvo e, por outro, 
necessitarem de identificação com as categorias de modo a poderem movimentar-se no 
espaço público. No campo analítico, os cientistas sociais confrontam-se também com o 
dilema de estas duas opções serem mutuamente exclusivas. Propõe-se, nesta comuni-
cação, que uma análise de base etnográfica e processual sobre as relações entre conflito, 
identificação e solidariedade, poderá ser o único caminho para ultrapassar o que, afinal, 
poderão ser falsos dilemas -  propugnados por quem, na ciência social, não envereda pela 
etnografia ou por quem, nos movimentos sociais, não reflecte sobre as condições políticas 
da sua prática.

EL PODER DE CAmBIO y EL TRABAjO DE RESPONSABILIDAD: 
mEmORIA, FILIACIóN y vERDAD

------------
susana narotzky

Universidade de Barcelona

Esta reflexión parte de la pregunta sobre el poder posible del lado de los que no 
tienen poder. Se ha señalado la importancia de luchar contra la colonialidad del poder en 
el ámbito de las categorías de conocimiento, propiciar una ‘sociología de las ausencias’. 
Mi propuesta de reflexión pretende indagar en otra dirección: no tanto en las ‘rupturas’ de 
las categorías del conocimiento que son necesarias para generar espacios de posibilidad 
insurgentes, sino más bien en las vinculaciones y continuidades que son imprescindibles 
para crear las posibilidades de oponerse al poder. 

 Estas vinculaciones tienen que ver con la creación - descubrimiento, producción 
o invención - de un lazo que conecte el pasado con el futuro, en términos de un proyecto 
de mundo y de un proyecto de vida. Interesa establecer el hilo de las responsabilidades 
simultáneamente en distintas escalas que van de lo más íntimo y personal (la pietas filial, 
el cuidado entre generaciones) a lo más general (la memoria de un pasado que guía la 
definición del proyecto de mundo futuro –en positivo o en negativo). Lo que parece 
jugarse en este trabajo de tejer la responsabilidad es el establecimiento de una verdad 
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DESTINO, RESISTêNCIA, AgêNCIA HumANA: um COmENTáRIO Em TORNO 
DO LIvRE-ARBÍTRIO

------------
josé manuel sobral

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

o conceito de hábito ou habitus tem exercido uma enorme influência nas ciências 
sociais, e nomeadamente em antropologia, sendo utilizado por autores como Durkheim, 
Marcel Mauss, Ruth Benedict, Norbert Elias e Pierre Bourdieu.  Embora este conceito 
possua uma forte capacidade explicativa na análise do carácter regular e previsível da 
acção humana, o mesmo não se afigura suceder quando se trata de atitudes em que 
os agentes sociais vão contra a corrente, resistindo e opondo-se ao que se esperava de 
si. Iremos tratar precisamente de casos em que se considera existir oposição a habitus 
sociais, familiares e principalmente nacionais. Este facto, em nosso entender, obriga-nos 
a ter em consideração a relação entre identidades sociais e identidades individuais e a 
reflectir sobre o carácter da acção individual. 

o comentário aqui desenvolvido, suscitado pelo problema do livre-arbítrio, tem 
como referentes exemplos colhidos no trabalho de campo e na reflexão sobre a experiên-
cia da dissidência na geração do autor.

SOBRE A LIBERDADE E A RESPONSABILIDADE HumANAS: 
quESTõES PERSISTENTES

------------
Ignasi terrades saborit 
Universidade de Barcelona

As actuais complicações normativas em torno à responsabilidade jurídica podem 
parecer novas pois correspondem a novas situações criadas por uma complexidade sem 
precedentes no desenvolvimento tecnológico e empresarial. No entanto, os princípios 
que se aplicam a cada passo do raciocínio normativo ou da decisão judicial e, ainda, a sua 
concordância ou contradição com a resposta social, são antigos.  Fundamentalmente são 
três: (i) o princípio da utilidade ou equidade superior de um bem social e jurídico sobre 
a liberdade individual para fazer uso dele ou sobre a responsabilidade para responder ao 
seu uso indevido; (ii) o apelo à intencionalidade ou à volição pessoais para definir a natu-
reza perigosa ou inofensiva de qualquer acção humana; (iii) o facto da responsabilidade 
corporativa não constituir um recurso de diminuição da responsabilidade individual nem 
o contrário, por mais que se tente desequilibrar a lança numa ou noutra direcção.

Como exemplo, focaremos as normas e legislações actuais sobre responsabilidade 
por danos e prejuízos e as competências do arbítrio judicial; proporemos uma reflexão a 
partir de casos de sociedades com ordenamentos jurídicos vindicatórios. 
(conferência em Castelhano)
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pAInel ConvIdAdo I 
CosMopolitisMo: Metrópoles, trajeCtórias e suBjeCtividade 

Coordenadores: 
gIlBerto velHo, Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro (gvelho@terra.com.br)
joAquIm pAIs de BrIto, ISCTE / Museu Nacional de Etnologia (jpbritomne@yahoo.com)

Debatedora: 
rosa maria perez, ISCTE (rperez.perez@gmail.com)

o que entendemos por cosmopolitismo e, sobretudo, como lidar com essa noção no traba-
lho antropológico? Até que ponto nos ajuda a pensar fenómenos passados e presentes? 
É importante em termos de abertura de caminhos, de levantamento de questões perti-
nentes e instigantes?
Há, pelo menos, duas dimensões no fenómeno que podem permitir explorar a sua rique-
za sociocultural. De um lado, cosmopolitismo é o espaço amplo da urbanidade cosmo-
polita que se expressa na grande cidade, no trânsito dos indivíduos e na construção dos 
seus múltiplos estratos de identidade. A complexidade sociológica e a heterogeneidade 
cultural da metrópole são, simultaneamente, produtos e produtores de uma visão de 
mundo cosmopolita que, certamente, é desigualmente distribuída por seus habitantes. 
São múltiplas as variáveis para a compreensão dessa diferenciação, incluindo-se o lugar 
no espaço, a posição na estrutura social, o anonimato, as trajectórias, as experiências de 
vida e a natureza dos grupos e interacções.
A outra dimensão passa por experiências como viagens, deslocamentos, processos de 
procura e ruptura e em eventuais metamorfoses sócio-psicológicas de indivíduos e gru-
pos. No terreno artístico um exemplo interessante é o de Machado de Assis, escritor 
brasileiro que nunca saiu da província do Rio de Janeiro e que, sem dúvida, foi um dos 
autores mais cosmopolitas da língua portuguesa. Conheceu, leu e transformou a literatu-
ra universal a partir de sua própria condição de agente e sujeito criador. ou seja, há vários 
tipos de viagem, umas mais materiais e outras mais intelectuais e subjectivas.
No mundo contemporâneo, há muitas formas de comunicação directas ou indirectas 
que possibilitam trânsitos e interacções variadas, contraditórias e surpreendentes. A 
Internet talvez seja o exemplo mais evidente. É interessante pensar sobre a relação entre 
tradição, localismo e cosmopolitismo num mundo em transformação. obviamente, esse 
fenómeno tem profundas raízes históricas e muitos aspectos a explorar. Na sociedade 
complexa moderno-contemporânea é inesgotável o aparecimento de múltiplos caminhos 
e alternativas para diferentes formas de cosmopolitismo. Estas podem produzir consequ-
ências e, mesmo mudanças, nas representações e nos sistemas de classificação, objectos da 
reflexão antropológica, ela própria expressão de uma vertente de cosmopolitismo. Cabe 
identificar e relacionar o que persiste e o que se transforma nesse processo, distinguindo 
o efémero do mais significativo.
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deslocação e trânsito no espaço urbano”; e, por outro, “das viagens, deslocamentos, pro-
cessos de procura e ruptura e em eventuais metamorfoses sócio-psicológicas de indivídu-
os e grupos”, dois dos temas propostos para análise do presente painel.

mEDIAçãO E COSmOPOLITISmO: TRAjETóRIAS DE LIDERANçAS 
ASSOCIATIvAS BRASILEIRAS NO CENáRIO EuROPEu CONTEmPORâNEO

------------ 

Alessandra siqueira Barreto
Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, PPGAS, 

Museu Nacional - UFRJ (alessandrabarre@fafcs.ufu.br)

Nossa proposta é apresentar um estudo a partir de trajetórias de lideranças de 
associações de imigrantes brasileiros em Lisboa, Barcelona e Amsterdã ressaltando a 
relação entre suas atuações como mediadores e suas opções individuais, os projetos de 
mobilidade e ascensão e de constituição e reformulação de suas identidades pessoais. 
Associada à dinâmica própria dessas cidades, a temática dos estilos de vida cosmopo-
litas será apresentada a partir da análise de entrevistas realizadas com essas lideranças 
(indivíduos-chave) e do acompanhamento de algumas de suas atividades realizadas du-
rante o ano de 2008. Pretendemos assim demonstrar que a mediação, apresentada como 
um tipo de atividade que privilegia uma relação social que opera com a aproximação, a 
participação e com a negociação, é constitutiva do dia a dia do indivíduo contemporâneo. 
Grosso modo, essas lideranças apontam para uma dimensão importante da atividade 
de mediador: a mediação dos códigos culturais em um tipo de configuração urbana es-
pecífico como o da grande cidade. o cosmopolitismo é uma das faces desse fenômeno, 
onde indivíduos que fizeram do trânsito uma forma de relação, quer uma escolha quer 
um recurso, operam em seu cotidiano com a negociação constante entre culturas, entre 
instituições, entre regras e instâncias de poderes políticos nacionais (do país de origem e 
do país de destino), não apenas como forma de atuar politicamente a partir do pertenci-
mento à uma “comunidade organizada” (associação de imigrantes brasileiros), mas como 
uma maneira de atuar no mundo, como uma forma de conceber os movimentos, os fluxos 
e encerramentos constitutivos do mundo social.

Desse modo, ao apreender os impactos da mobilidade e das experiências nesse 
tipo de configuração urbana para esses indivíduos, suas concepções de mundo, as di-
nâmicas dos deslocamentos físicos e simbólicos podem traduzir percursos, processos e 
representações acionadas para formar, reproduzir ou reinventar as identidades sociais 
contemporâneas.

mETRóPOLE, COSmOPOLITISmO E mEDIAçãO
------------

gilberto velho 
Museu Nacional - Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (gvelho@terra.com.br)

A comunicação visa examinar algumas questões relacionadas à temática do cos-
mopolitismo metropolitano, focalizando trajetórias e subjetividades. Trata-se de refletir, 
a partir de autores clássicos como Simmel, sobre as descontinuidades entre culturas obje-
tiva e subjetiva na sociedade moderno-contemporânea. Uma das preocupações centrais é 
identificar o trânsito entre múltiplos domínios e diferentes correntes de tradição cultural, 
seguindo Schutz e Barth, entre outros. Por outro lado, dá continuidade a trabalhos an-
teriores meus em que a complexidade e heterogeneidade sócio-culturais têm sido exa-
minadas através de seus efeitos nas trajetórias de indivíduos e categorias. Dessa forma, 
procura-se, também, repensar a própria noção de cosmopolitismo, contextualizando-o 
em termos históricos e culturais. Até que ponto ser cosmopolita, remetendo à dimensão 
dos indivíduos, daria a estes acessos a mais e diferentes códigos, culturas, estilos de vida, 
visões de mundo? Está em jogo uma plasticidade sócio-cultural, que se manifesta na 
capacidade de transitar e, em situações específicas, de desempenhar o papel de mediador 
entre distintos grupos, redes e códigos. o mediador, mesmo não sendo um autor no 
sentindo convencional, é um intérprete e um reinventor da cultura. É um agente de mu-
dança quando, através de seu cosmopolitismo objetivo e/ou subjetivo traz informações e 
transmite novos costumes, hábitos, bens e aspirações. É importante considerar as novas 
formas de comunicação como a internet, que sublinham certos aspectos da “globaliza-
ção”, introduzindo dimensões e variáveis inéditas por sua velocidade e alcance.

“Só um POuCO AO LADO”: DuAS ETNOgRAFIAS Em BuSCA DO COS-
mOPOLITISmO DA vIRAgEm DO SéCuLO 

------------
teresa Fradique

Escola Superior de Artes e Design Caldas da Rainha / Universidade de Granada 
(teresafradique@gmail.com)

Como pensar o cosmopolitismo na mudança de século? Será já possível adivinhar 
alguns dos seus contornos? E fará sentido convocar ainda a vertigem vivida no início 
do século XX, que viu a antropologia consolidar-se, a par dos polifônicos discursos das 
vanguardas, num grito conjunto de paixão e entusiasmo pelo “outro”? Estas são algumas 
das questões que me têm assaltado ao longo do trabalho de campo.

A presente comunicação centrar-se-à em dois universos em que desenvolvi e de-
senvolvo actualmente etnografia. o primeiro caso diz respeito à música rap e à reflexão 
sobre o cosmopolitismo das periferias urbanas e estéticas. o segundo caso diz respeito 
à criação teatral contemporânea e às eventuais continuidades que alguns projectos esta-
belecem com as práticas de exibição do autêntico e do marginal. A partir deste material 
pretendo contribuir para a discussão, por um lado, das “fronteiras e possibilidades de 
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seus modos de divulgação publicitária pela imagem e pelos media, sobre o seu impacto 
sócio-económico em sectores como a moda, sobre os seus consumidores pelo mundo fora 
e, enfim, sobre a escolha de um dos seus slogans mais conhecidos: “Perrier c’est fou!”.

ESCALAS DO OLHAR: ImPRESSõES COSmOPOLITAS ATRAvéS DA 
COLECçãO DE PINTuRAS CANTADAS DO muSEu NACIONAL 

DE ETNOLOgIA, LISBOA 
------------

Inês ponte
Museu Nacional de Etnologia (lugardistante@gmail.com)

A arte patua de pinturas cantadas tem raízes históricas e existência actual na região 
de Bengala ocidental, Índia. Consiste na produção e posterior utilização de pinturas em 
forma de rolo, desenrolando-se painel a painel à medida que se sobrepõe uma actuação 
cantada contando a história pintada. A apropriação desta arte tradicional (associada aos 
homens) por um conjunto de mulheres de Naya, uma aldeia perto de Calcutá (capital de 
Bengala ocidental) é abordada tendo por base uma pesquisa para informar a colecção 
de pinturas cantadas do Museu Nacional de Etnologia, recentemente adquirida, e maio-
ritariamente constituída por pinturas cuja autoria é destas mulheres. Estas pinturas são 
o ponto de partida para uma reflexão sobre existências movendo-se entre mundos locais 
e mundos globais. A arte patua proporciona um estudo de caso onde algumas questões 
com facetas cosmopolitas serão tratadas: inovação e tradição, a busca de outros merca-
dos (locais e mundiais), trajectórias de mobilidade e visibilidade dada ao trabalho e aos 
artistas-artesãos destes objectos. Diferentes escalas do olhar são sedimentadas através da 
apresentação de diverso material referente a estas pinturas e seus produtores e utilizadores 
(a colecção, bibliografia académica, museológica, virtual), procurando construir uma rede 
articulada de conhecimentos cujo fio condutor é a temática do painel. os caminhos que 
vamos percorrer estão associados a algumas das questões que estes materiais levantam, 
salientando primeiramente noções de cosmopolitismo subjacentes tanto a elas como à 
natureza destes.

A ÍNDIA muNDANA, BOLLywOOD E A gLOBALIzAçãO DAS CuLTuRAS
------------

rosa maria perez
SCTE (rperez.perez@gmail.com)

Shekhar Kapur, realizador de Elizabeth e de Bandit Queen, declarou há algum 
tempo que Bollywood definiria e dominaria o entretenimento global no século XXI. os 
filmes da Índia sempre viajaram para diferentes partes do mundo e constituíram aquilo a 
que Gopinath chamou uma troca pan terceiro-mundista entre a Índia, a África oriental 
e do Sul, o Médio oriente e a Europa oriental. Embora devamos redimensionar a ideia 
de que os fluxos de cinema indiano são um fenómeno de diáspora, a verdade é que temos 

DISSERAm quE Eu vOLTEI AmERICANIzADA: COSmOPOLITISmO 
E mEDIAçãO NA TRAjETóRIA DE CARmEN mIRANDA 

------------
julia o’donnell

PPGAS, Museu Nacional, UFRJ (juliaodonnell@ig.com.br)

Entre a origem lusa, a vida brasileira, o espírito carioca, os dólares americanos, o 
“south american way” e as roupas de baiana, Carmen Miranda fez de sua carreira e de 
sua biografia um caso exemplar e pioneiro dos sentidos do cosmopolitismo possível em 
meados do século XX. Hoje, em 2009, quando se comemoram os 100 anos do nascimen-
to da mais internacional das brasileiras (ou será das portuguesas?), seu nome é lembrado 
como símbolo de localismo e de internacionalismo, numa equação tão complexa quanto 
a dinâmica cultural inerente ao fenômeno do cosmopolitismo. Do “ensopadinho com 
xuxu” ao glamour hollywodiano, nada lhe era estranho. Carmen emerge, assim, como 
caso paradigmático daquilo que Simmel e Schutz elaboraram como uma “sociologia do 
estrangeiro”. A brasilidade radical da proto-baiana fez da condição de estrangeira seu 
maior trunfo em Hollywood; mas a personagem custou-lhe também a descrença dos 
brasileiros acerca da legitimidade de seus vínculos com uma cultura nacional que zelava, 
então, pelo pressuposto de uma genuinidade de contornos nem sempre muito claros. 
Marcada pelo trânsito por diferentes códigos culturais e meios sociais, num permanen-
te processo de metamorfose, a noção de mediação (tal como apresentada por Giberto 
Velho) permite uma aproximação à trajetória de Carmen que evidencia seu protago-
nismo num importante movimentos de elaboração cultural da identidade brasileira. o 
samba, por ela popularizado até os limites da banalização e erigido à condição de música 
nacional em meio à fúria identitária dos anos 1930, encontrou em seus 152 centímetros 
de graciosidade um veículo inequívoco para o longo percurso que teria pela frente através 
das fronteiras nacionais e também temporais. 

A águA DOS RICOS. PEquENA ANTROPOLOgIA ECONómICA 
DOS BEBEDORES DE águA 

------------
Fabienne Wateau

CNRS, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris ouest Nanterre La 
Défense (fabienne.wateau@mae.u-paris10.fr)

o que haverá de mais cosmopolita que a água engarrafada circulando nos mercados 
internacionais, levando com ela uma marca, uma representação de si mesma, uma ideia 
de prazer ou uma virtude, um país? Como é que, da nascente à mesa, esta água vestida 
de plástico, de metal ou de vidro, vê multiplicar o seu preço por mais de mil, conforme 
os locais da sua distribuição e do seu consumo? A que reflexão sobre os mercados, os 
circuitos, os custos, a publicidade, a globalização e a Internet, nos pode conduzir uma 
pequena antropologia económica dos bebedores de água?

A investigação incidirá sobre a primeira marca mundial de águas gasosas engarra-
fadas, sobre o seu local de extracção e de engarrafamento, no sudeste da França, sobre os 
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mundo e os infindáveis lugares e formas da sua humanidade, para se tornarem o grande 
espectáculo de um espaço de culto cosmopolita, cuja razão última se encontra, sobretudo, 
nos visitantes a que se dirige.

pAInel ConvIdAdo II
Corpos nativos: perspeCtivas CoMparativas 

Coordenadoras: 
ApAreCIdA vIlAçA, PPGAS-Museu Nacional, Rio de Janeiro (aparecida.vilaca@terra.com.br)
Anne-CHrIstIne tAYlor, Museu do Quai-Branly, Paris; (act@quaibranly.fr) 
(co-proponente inicial: Sonia Silva, Skidmore College, NY, EUA; (ssilva@skidmore.edu)

Nos anos 1970, o “corpo”, tema presente nos diversos relatos etnográficos desde os pri-
mórdios da Antropologia, e explorado por autores em trabalhos de cunho teórico que 
se tornaram clássicos, tornou-se uma categoria analítica propriamente dita, passando a 
constituir, desde então, o tema central de uma profusão de artigos e livros. o interesse 
geral que o tema passou a despertar na antropologia foi atribuído, por alguns autores, a 
um encontro entre o feminismo, os estudos da ciência e as novas perspectivas de Foucault 
sobre a sujeição, além da expansão da bio-indústria. Deve-se considerar igualmente o 
lugar da rejeição generalizada  por categorias abstratas, que encontrou na difundida 
concepção do corpo como fundamento material dos índivíduos um importante ponto de 
apoio. A fenomenologia de Merleau-Ponty e a praxeologia de Bourdieu exerceram uma 
importante influência nas novas teorias sobre o corpo, especialmente por meio da noção 
de ‘embodiment’, largamente utilizada como modelo explicativo a partir do início dos 
anos 1990. o resultado desses trabalhos é uma certa homogeneização da noção de corpo 
que, baseada em uma problemática ocidental, se torna universalmente dotado de senti-
mentos e afetos, base da percepção, do pensamento e da agência. Um de nossos interesses 
centrais é problematizar essa generalização a partir de uma reflexão comparativa sobre as 
diferentes concepções do corpo formuladas e vivenciadas pelos sujeitos estudados. Com 
esse fim, gostaríamos de discutir conjuntamente trabalhos que tematizam o “corpo” em 
contextos etnográficos variados, incluindo aqueles que tratam de temas contemporâneos, 
tais como os transplantes, venda de órgãos, novas tecnologias reprodutivas e clonagem 
nas sociedades ocidentais modernas (ou Euro-Americanas), e aqueles sobre grupos nati-
vos americanos, melanésios, africanos e outros. 

de situar a globalização de Bollywood na conjuntura histórica específica da entrada da 
Índia na economia transnacional ao longo dos últimos 20 anos, a centralidade dos NRI 
(Non Resident Indians) na política indiana, a pós-liberalização da Índia, a reorientação 
das políticas de cinema e a expansão da televisão por cabo.

Diferentes elementos poderiam ser apontados para assinalar a chegada de 
Bollywood ao palco da globalidade; esses mesmos elementos definem, todavia, simulta-
neamente, novas formas de cosmopolitismo ocidental. Assim, em Inglaterra os filmes da 
Índia vendem mais do que os ingleses; as estrelas de Bollywood, presença de relevo nos 
principais festivais cinematográficos da Europa e dos Estados Unido, fazem publicidade 
de marcas consumidas pela Europa trendy, a mesma que consome as artes cénicas da 
Índia, a sua cozinha, que adopta práticas de yoga e de meditação em ginásios franchising, 
que veste kurta kameeze e se cobre de pacheminas.

Em suma, Bollywood prenuncia o que é hoje decididamente global, nos termos 
daquilo a que Rjadhyaksha chamou a “boliodização do cinema indiano” - ao mesmo 
tempo que assinala a articulação entre práticas culturais e política de estado, lugares 
e modos de consumo, redes e formas de sociabilidade que cruzam afiliações regionais, 
nacionais e transnacionais.

O muSEu E O gRANDE ESPECTáCuLO DO muNDO
------------

joaquim pais de Brito
Museu Nacional de Etnologia, ISCTE (jpbritomne@yahoo.com)

os museus com colecções etnográficas têm vindo a sofrer profundas transfor-
mações que se revelam mesmo nas designações que tomam. Deixam de se referenciar 
ao campo disciplinar a partir do qual surgiram ou se desenvolveram para reenviar para 
categorias que qualificam e equiparam a diversidade de lugares e sujeitos que procuram 
representar. Museu das Civilizações, das Culturas, são os termos mais comuns, ao lado 
de outros de sentido mais metafórico ou imagético. Casos há em que a dificuldade da 
escolha de um nome que denote os conteúdos e o sentido da acção do museu, faz com 
que este apenas tome o nome do lugar onde se situa. Alguns dos grandes museus são 
paradigmáticos destas mutações. Elas têm implícitas formas de cansaço e dificuldade 
de diálogo da antropologia com os objectos e o lastro com que, com frequência, estes 
condicionaram a capacidade de intervenção crítica do museu. Mas elas são também in-
dissociáveis da afirmação plural dos povos num mundo global e de opções que obrigam 
o museu a construir-se em diálogo com aqueles de quem antes era apenas o colector 
e detentor dos seus objectos. E estes últimos mudaram também de natureza. A obra 
contemporânea surge ao lado do objecto etnográfico, entendido ou não como criação 
plástica e obra de arte. Estes novos grandes museus, situados nas grandes cidades, são 
uma das figuras do cosmopolitismo, não apenas por ali circularem indivíduos, portadores 
de todas as culturas, sujeitos e protagonistas de todo o tipo de interacções, mas também 
por se proporem como espaço icónico, fortemente mediatizado, de fruição e de espec-
táculo. Talvez tenham deixado de ser, sobretudo, o teatro que deu a ver a diversidade do 
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FILHO-LONTRA, SExO-PEIxE: CORPOS COmPóSITOS ENTRE 
OS SHIPIBO-CONIBO DA AmAzôNIA OCIDENTAL

------------
Anne-marie Colpron

Université Wilfrid Laurier Canada (anacolpron@gmail.com)

Essa comunicação visa problematizar a homogenização (ou ocidentalização) da 
noção de corpo em antropologia a partir das concepções de corporalidade dos Shipibo- 
-Conibo, falantes de língua Pano da Amazônia peruana. os Shipibo-Conibo não se refe-
rem à idéia de corpo biológico, e não classificam as entidades humanas, animais, vegetais 
e outras em uma tipologia rígida ou estática. Todas essas entidades caracterizam-se antes 
de tudo por aquilo que poderíamos chamar de permeabilidade, encontrando-se implica-
das em uma série complexa de relações de interpenetração e de consubstancialidade. 

Surge assim a ideia de corpos compósitos: certas instâncias anímicas humanas 
que são explicitamente ligadas a uma parte do corpo (por exemplo, a genitália), tomam a 
forma de peixes ou de pássaros que se encontram na floresta. Manipulados pelos xamãs, 
esses peixes ou pássaros transmitem um saber ligado àquela parte do corpo humano, 
e podem influenciar o comportamento (no caso, a sexualidade). Assim, entidades da 
floresta que, para nós, são externas ao mundo dos humanos, são, para os Shipibo-Conibo, 
constituintes da pessoa. Considerando assim que o corpo humano não se restringe ao 
que nós entendemos como tal no ocidente, uma reflexão sobre a corporalidade Shipibo-
-Conibo implica necessariamente que repensemos as classificações clássicas de humano, 
animal e vegetal, e que consideremos as mediações xamânicas.

Por fim, discutiremos também os casos de hibridismo entre os Shipibo-Conibo – 
onde uma descendência humana é parcialmente atribuída a uma paternidade lontra ou 
golfinho – e tentaremos explicar porquê esses híbridos tomam formas muito diferentes 
daquelas do imaginário científico ocidental.

HumANIDADE POR um FIO. 
ExPLORAçõES SOBRE A INCONSTâNCIA guARANI

------------
nádia Heusi

Universidade Federal de Santa Catarina, University of St Andrews, Núcleo de Estudos e Pesquisas das 
Populações Indígenas, Universidade Católica Dom Bosco (nheusi@yahoo.com.br)

Entre os Guarani a condição humana é permeada pela percepção de uma inerente 
instabilidade corporal. os cuidados para evitar o fenômeno denominado jepota – meta-
morfose em que a pessoa assume uma forma animal – guiam as práticas cotidianas em 
determinadas fases da vida, particularmente no que diz respeito à dieta. Apesar do termo 
jepota ser glosado na literatura como sinônimo de transformação, durante a pesquisa 
etnográfica constatei que essa tradução não é consenso entre os Guarani. Nesta comuni-
cação pretendo explorar alguns dados sobre jepota, tratando a instabilidade corporal de 

O CORPO ALém DO CORPO: DImENSõES FISIOLógICAS, SOCIAIS 
E COSmOLógICAS DA CORPORALIDADE Em umA SOCIEDADE 

INDÍgENA AmAzôNICA
------------

terence turner
University of Chicago, Cornell University (tst3@cornell.edu)

1) o corpo como um microcosmos do cosmos, a comunidade social total, e o 
parentesco pessoal; cosmos, estrutura social e a corporalidade como esquema; 

2) A superfície do corpo como um mediador entre o conteúdo fisiológico inter-
no das capacidades corporais (estágios de crescimento e amadurecimento, capacidades 
sensoriais, sexualidade e reprodução, força física, saúde, etc.) e a rede social das relações 
externas do corpo com outros corpos (gênero, consanguinidade e afinidade, identidade 
tal como representada por marcadores culturais, tais como os nomes, que, considerados 
em conjunto como uma estrutura total, constituem “o corpo social”). A superfície corpo-
ral mediadora, que eu chamo de “pele social”, é uma construção complexa, englobando 
as características fisiológicas da superfície corporal (pele, cabelo, órgãos dos sentidos, 
orifícios) e os modos sociais de adorno (pintura corporal, penteado, batoques auriculares 
e auditivos, estojos penianos, braceletes, colares, etc.). os padrões de superfície corporal 
produzidos por esses tratamentos ornamentais estilizados podem ser entendidos como 
um instrumento social para dirigir as forças e capacidades físicas do corpo interior para 
as relações sociais externas, e também regular (suprimindo ou intensificando) o desen-
volvimento das capacidades internas do corpo de acordo com comportamentos formais 
exigidos por essas relações externas. o sistema corporal constitui-se então como um 
indivíduo e um sujeito social e como identidade pessoal.

3) A transformação da superfície do corpo e as formas associadas de atividades na 
transformação ritual em animais, aves ou espíritos, por meio da vestimenta, da dança e 
do canto. A relação dessas atividades rituais transformadoras com os mitos da origem da 
cultura e das relações sociais.

4) A transformações da forma e conteúdo corporais no decorrer do ciclo de vida. 
A variabilidade da relação entre forma e conteúdo, com o fortalecimento e desenvol-
vimento nos estágios iniciais e médios do ciclo de vida, seguido da dissolução com o 
envelhecimento, a morte e a vida póstuma. A concepção dessa relação variável entre 
forma e conteúdo corporais como um ciclo de objetificação e desobjetificação, ou como a 
produção e dissolução da complexa unidade da forma e conteúdo dos corpos fisiológicos 
e sociais.
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torna-se inadequado para a compreensão da variabilidade da percepção sensorial em 
diferentes sociedades.

Sugiro que, para os Panará, ‘corpo’ não seria um conceito particularmente útil, 
sendo mais produtivo o foco nas formas relacionais específicas, dentre elas a visibilidade 
e a visão no contexto interno à aldeia. 

A DONA DO CORPO: um OLHAR SOBRE A REPRODuçãO ENTRE 
OS TuPINAmBá DA SERRA - BA

------------
ulla macedo romeu

Instituto de Saúde Coletiva Universidade Federal da Bahia (ulla.romeu@gmail.com)

Essa comunicação versa sobre o meu esforço de compreender a variedade de 
elementos que constituem o universo reprodutivo dos índios Tupinambá da Serra do 
Padeiro-Bahia-Brasil. Trata-se do resultado da etnografia realizada a partir do material 
produzido em um ano de trabalho de campo, o qual foi efetuado de forma descontínua, 
porém constante.  

  Entre as populações indígenas do Nordeste, há reconhecida escassez de estu-
dos antropológicos sobre a temática da reprodução e da sexualidade. Essa ausência de 
conhecimento, ao mesmo tempo em que implica visíveis prejuízos pragmáticos, também 
se configura em dano para a própria antropologia, que deixa de conhecer diversas teori-
zações ‘nativas’, aptas a contribuir para o desdobramento dos debates comparativos no 
seio da disciplina.  

  o conceito mais significativo apreendido nesta pesquisa se refere à “dona do 
corpo”, uma entidade, ou órgão reprodutivo, que acumula uma série de funções, análogas 
a algumas requeridas no desenrolar da vida social. A tarefa de ‘controlar’ representa uma 
de suas mais relevantes atribuições: o corpo sob o controle de sua “dona”. A partir daí, é 
possível discorrer sobre uma expressiva forma de controle corporal, a saber, o controle da 
fertilidade, o qual se configura de maneira muito peculiar neste contexto. 

 Este estudo então, a partir do entendimento do corpo, revela o valor da repro-
dução para os índios da Serra. Longe de se restringir ao âmbito biológico, os eventos 
reprodutivos permeiam as esferas culturais, sociais, políticas e espirituais que compõem 
a vida na aldeia, além de informar, sobremaneira, as concepções ‘nativas’ sobre a própria 
‘pessoa’ Tupinambá.  

uma perspectiva relacional, como uma possibilidade de incorporação que aciona a práxis 
xamânica.

CORPOS CRISTãOS E CORPOS OuTROS: PROCESSOS DE CONvERSãO E 
TRANSFORmAçãO NO NORDESTE AmAzôNICO

------------
vanessa elisa grotti

ISCA, oxford University (vanessa.grotti@anthro.ox.ac.uk)

Este trabalho é uma análise da noção de corpo entre os povos de língua Carib do 
nordeste amazônico, e focaliza-se nas práticas introduzidas através da sedentarização e 
da conversão ao cristianismo. Desde meados dos anos 1960, os Trio e os Akuriyo vêm 
experimentando mudanças importantes em seu estilo de vida devido ao contato e à con-
centração nas proximidades dos centros missionários protestantes e católicos, de ambos 
os lados da fronteira entre o Brasil e o Suriname. Proponho aqui examinar esses processos 
de transformação social contrastando diversas perspectivas sobre o corpo e a humanidade 
expressas pelos diferentes atores envolvidos: pelos não-Ameríndios tais como os missio-
nários e outros ‘brancos’, assim como pelas diversas gerações de Trio e Akuriyo que vivem 
nas aldeias próximas à Tëpu (fundada pelos missionários protestantes no Suriname) e à 
Missão (estabelecida por padres católicos no Brasil). Comparando as duas denominações 
revelam-se as diversas estratégias usadas para converter os Ameríndios e o modo como 
elas foram traduzidas pelos Trio e pelos Akuriyo em seus sistemas de relações sociais. 
Contrastando essas perspectivas sobre o corpo humano e suas transformações poderei 
demonstrar que as relações sociais estabelecidas e alimentadas entre pessoas podem ser 
entendidas do ponto de vista indígena das relações entre corpos, e que essas relações se 
modificam quando o corpo muda. Isso me levará a argumentar que, de um ponto de 
vista Trio, a conversão se realiza através da transformação do corpo, e que, como outras 
transformações experimentadas pelas populações ameríndias no nordeste amazônico, ela 
representa uma das respostas estratégicas contemporâneas à mudança cultural. 

NOçõES PANARá DE BELEzA E DE BEm-ESTAR – ANTROPOLOgIAS DOS 
CORPOS E DOS SENTIDOS

------------
elizabeth ewart

University of oxford (elizabeth.ewart@anthro.ox.ac.uk)

Este trabalho propõe um exame das noções Panará ( Jê, Brasil Central) de per-
cepção sensorial dentro do contexto do interesse recente da antropologia na questão dos 
sentidos. A ascensão do ‘corpo’ como um aparato metodológico de eficácia inquestioná-
vel para o entendimento das formas sociais entre muitas sociedades acaba por gerar uma 
certa noção de uniformidade, além de esvaziar  o conceito de corpo de todo o conteú-
do histórico e temporal. Como consequência, esse corpo ‘uniformizado’ e ‘eternalizado’ 
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das mulheres e feministas, explorando as diferenças e similitudes entre as utilizações 
dos conceitos de igualdade de género nos movimentos de nível nacional, regional e 
transnacional. Tais análises também nos poderão dar conta das múltiplas estratégias de 
pressão sobre os sectores dominantes da sociedade civil no sentido de re-imaginarem as 
relações entre os domínios do público e do privado, fortalecendo, diversificando e demo- 
cratizando o sector público.
As comunicações podem também reexaminar as relações de género ao nível da casa e 
dos esforços quotidianos das mulheres nas suas vidas prosaicas e localizadas, reflectindo 
sobre as suas conquistas de igualdade de género e de mais liberdade para as mulheres a 
partir da esfera do privado e do doméstico. Noutros contextos etnográficos, estas cate-
gorias de “igualdade de género” e do “público” versus “privado” podem não fazer sentido 
ou não se adequarem aos conceitos e práticas locais. Alternativamente, nesses casos, é 
possível analisarmos em que medida estas mesmas expressões foram reconceptualizadas, 
a partir de lutas (a escalas locais, regionais ou nacionais) que ajustam os seus significados 
aos contextos e expressões locais. 
Este painel pretende, em suma, ultrapassar a divisão normalmente estabelecida entre a 
antropologia do género em sociedades de pequena escala e a nível transnacional, reu-
nindo num mesmo debate especialistas destas duas esferas de análise. o nosso objectivo 
é convidar os proponentes de comunicações a reflectirem a partir de uma perspectiva 
etnográfica sobre as mudanças de significados e dos usos das categorias de género na 
contemporaneidade.

uSOS DA RELIgIãO NA PARTICIPAçãO CÍvICA: RECuRSOS IDENTITáRIOS 
DE muLHERES DE ORIgEm SãO-TOmENSE NO CONTExTO 

PóS-COLONIAL PORTuguêS
------------

sónia ramalho
CRIA, FCSH – UNL (soniaramalho@fcsh.unl.pt)

Partindo do trabalho de terreno e de um conjunto de entrevistas realizadas a mu-
lheres de origem são-tomense de diferentes gerações, num ‘bairro social’ em Sacavém, 
no concelho de Loures, vamos reflectir sobre a forma como as pertenças religiosas - 
católicas e evangélicas - constituem um recurso identitário facilitador da mobilidade 
social e promovem a participação cívica, no contexto pós-colonial português. Estas 
pertenças religiosas – inscritas em retóricas ideológicas universais e apoiadas em redes 
sociais, laços de família, amizade e de entreajuda – fornecem às mulheres capitais sociais 
e simbólicos, manejados em função de interesses pessoais e/ou grupais, através dos quais 
elas adquirem estatuto social e ‘respeitabilidade’ nos vários cenários e escalas em que se 
movimentam. As mulheres mais velhas surgem como mediadoras e difusoras de valores 
associados à educação, contribuindo assim para pensar as continuidades entre espaços 
públicos e privados bem como entre países de origem e destino, além de agenciarem 
formas de complementar e/ou substituir a actuação do Estado, de instituições públi-
cas, da embaixada e da autarquia (na prestação de cuidados a idosos, pessoas acamadas, 

O CANAL DA vIDA. ESPAçO, xAmANISmO, CORPO E PESSOA ENTRE OS 
mAkuNA

------------
luis Cayón

Universidade de Brasília (luiscayon@hotmail.com)

Nas narrativas da origem dos grupos Tukano oriental e Aruák do Noroeste 
Amazônico, o espaço foi criado a partir das viagens de algum herói mitológico ou das 
sucuris ancestrais. Aquelas viagens estabeleceram a topografia do mundo e também 
descrevem a maneira como foi constituída a humanidade e como diferenciaram-se os 
grupos da região. Tomando os Makuna como ponto de análise, este texto visa mostrar a 
forma como as noções de espaço e pessoa se conjugam por meio das práticas xamânicas 
relativas ao ciclo vital, em especial na cura do nascimento. Cada vez que um bebê nasce, 
um xamã especializado repete a viagem ancestral, junto com a “alma” em formação do 
novo humano, para trazer essa nova vida nesta dimensão da realidade. Durante a viagem, 
o xamã visita todos os lugares “sagrados”, onde o bebê recebe os atributos da humanida-
de, ao mesmo tempo que lhe outorga proteções xamânicas e poderes que ele desenvolvera 
no futuro, e que constituíram em conjunto o seu corpo.  Por meio deste processo, o xamã 
relaciona o bebê com o seu grupo patrilinear e constrói a pessoa segundo uma profissão 
específica que corresponde a um determinado tipo de corpo. Por meio da análise de con-
ceitos nativos como ide ma (caminho de água) e kanama (“canal da vida”) busco ampliar 
a visão sobre as noções de espaço, corpo e pessoa nos grupos indígenas do Noroeste 
Amazônico. 

pAInel ConvIdAdo III
esCalas etnogrÁfiCas no estudo do género 

Coordenadoras: 
CeCIlIA mCCAllum, UFBA (cecilia.mccallum@uol.com.br)
sAllY Cole, Univ. Montreal (sally.cole@sympatico.ca) 

Este painel propõe-se reflectir sobre as implicações teóricas e metodológicas da actual 
divisão global/local na pesquisa antropológica sobre o género a partir de pesquisas etno-
gráficas em curso. o objectivo é reunir neste painel tanto os antropólogos que estudam 
esta questão em contextos locais como aqueles que elaboram abordagens etnográficas 
sobre este tema a nível nacional ou mesmo transnacional. 
Propomos tratar o tema da classificação do género especialmente na maneira como ele 
se inscreve em processos sociais e políticos nos quais existe uma negociação do poder, 
uma contestação das estruturas de poder e uma redefinição das relações de género. Neste 
sentido, as comunicações poderão debruçar-se, por exemplo, sobre os movimentos sociais 
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FEmINIST POLITICS OF SCALES: A vIEw FROm SãO PAuLO AND BEyOND
------------

nathalie lebon
Gettysburg College (nlebon@gettysburg.edu )

As the focus of our social movement ethnographic “subjects” shifts along scales 
of power from the local to the transnational, so does the definition of our ethnogra-
phic “field site.” Since 1994, as the São Paulo women’s health movement has matured 
and political opportunity structures changed, my own respondents have led me from 
São Paulo to Brasilia and the Latin American Feminist Encuentro in the Dominican 
Republic. Some went even further afield. Grounded in this ethnographic experience and 
in collaborative multi-authored comparative feminist scholarship on Latin American 
women’s movements, this paper will explore the possibilities and challenges for feminist 
activism of “weaving in the spaces” (Blackwell 2006).  

on the one hand, the United Nations and transnational networks have contri-
buted greatly to establishing “women,” and more recently black, indigenous, working 
class women and lesbians, as political subjects. Feminist activists have shared strategies 
and learned to leverage advantages at one point in the scale to move forward at another. 
However, the very concept of gender has been depoliticized as it has moved into formal 
national and international political arenas. Moreover, the human rights framework to 
which activists have pegged their push for change in the international arena led to a 
focus on rights and recognition claims, important in their own rights. This move, ho-
wever, in a neoliberal environment, contributed to sidestepping redistribution claims, 
particularly important to women of the working classes and of marginalized ethnic and 
racial groups. Women’s participation since 2000 in the alterglobalization movement has 
started to redress these imbalances. 

DO FEmINISmO DOS ANOS 70 AO “PóS-FEmINISmO” DOS ANOS 90? 
SERIADOS DA Tv BRASILEIRA E AS REPRESENTAçõES SOBRE 

ABORTO vOLuNTáRIO 
------------

Heloisa Buarque de Almeida
Universidade de São Paulo (helobrun@uol.com.br )

Este paper trata da construção do gênero em dois seriados melodramáticos exibi-
dos pela Rede Globo, focando dois episódios sobre aborto voluntário. “Malu Mulher”, 
exibido entre 1979 e 1980, resulta de uma tentativa desta emissora hegemônica de 
tratar de temas da pauta feminista, dado o grande impacto do movimento no país na 
segunda metade da década de 1970. “Mulher” foi exibido em 1997-98 e tratou de temas 
de saúde da mulher, pois foi produzido num período em que a emissora tem buscado 
promover mensagens “sócio-educativas” em seus programas. Este paper se concentra em 
dois episódios sobre aborto voluntário em cada um deles – em Malu Mulher, com um 
forte discurso feminista sobre necessidade de legalização do aborto, e em Mulher numa 

na manutenção dos espaços públicos, etc.). Na linha da militância devota e, sobretudo 
nas gerações mais novas, as mulheres de origem são-tomense insurgem-se ainda pela 
dignificação da ‘identidade africana’ e ‘contra o preconceito’, rejeitando a naturalização 
das imagens estereotipadas projectadas pelos media dos bairros sociais. A invisibilidade 
e/ou o quase silenciamento conferidos às suas práticas são pensados - no contexto da 
‘fraca participação cívica’ do país de origem e de acolhimento – como estratégias de 
sobrevivência e resistência face às dificuldades várias aqui encontradas.

vIOLêNCIA E O ENCONTRO ETNOgRáFICO:  PESquISA FEmINISTA 
ATIvISTA EmBAIxO DO ASFALTO NO BRASIL 

(vIOLENCE AND THE ETHNOgRAPHIC ENCOuNTER:  FEmINIST ACTIvIST 
RESEARCH BELOw THE ASPHALT IN BRAzIL)

------------
Keisha-Khan Y. perry

Brown University (kyperry@brown.edu )

As comunidades negras urbanas em Salvador, Bahia, Brasil, particularmente as 
mulheres, estão sendo ameaçadas pela polícia.  Este trabalho examina o isolamento e si-
lenciamento da antropóloga feminista dentro do contexto geral do policiamento estatal, 
e o isolamento e silenciamento de comunidades negras urbanas e de movimentos sociais 
liderados por mulheres negras em Salvador.  Baseada na pesquisa etnográfica que conduzi 
no bairro da Gamboa de Baixo, localizado no centro de Salvador em baixo da Avenida do 
Contorno, argumento que os métodos de pesquisa ativista devem ser analisados dentro 
do contexto da violência de práticas de urbanização recentes, das práticas sistêmicas e 
cotidianas de abuso policial, e do surgimento da militância anti-violência de mulheres 
negras.  Esta análise ilumina como as dimensões de violência promovida pelo Estado no 
Brasil criam um desafio para a etnografia feminista centrada em mudança social.  

 Black urban communities in Salvador, Bahia, Brazil, particularly women, are 
currently under siege.  This paper examines the confinement and silencing of the feminist 
anthropologist within the overall context of State policing, confinement, and silencing 
of black urban communities and black women-led grassroots movements in Salvador. 
Based on ethnographic research in the Gamboa de Baixo neighborhood, located in the 
city-center of Salvador underneath the Contorno Avenue, I argue that activist research 
methods should be analyzed within the context of the violence of recent urbanization 
practices, systemic and everyday practices of police abuse, and the emergence of black 
women’s anti-violence militancy.  This analysis illuminates how the racial and gendered 
dimensions of State-sponsored urban violence in Brazil poses a real political challenge 
for feminist ethnography aimed at social change.  
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PRODuCE AND EmPOwER: CASHINAHuA wOmEN´S PERSPECTIvES ON 
COmmERCE AND LITERACy IN BRAzILIAN AmAzONIA 

------------
Cecilia mcCallum

UFBA (cecilia.mccallum@uol.com.br )

In the 1980s the Pro-Indian Comission of Acre founded an educational project 
aimed at  training Cashinahua teachers and supporting their efforts to teach basic nu-
meracy and literacy skills to their relatives. The object was to empower this indigenous 
group to escape debt slavery relations with Brazilian bosses and trades. With one excep-
tion, all the teachers chosen by the Cashinahua were male and so were their pupils. As 
a volunteer observer and ‘animator’ of the project for the CPI-Acre, I visited the Jordão 
river Indigenous Area where, inspired by the perception that the literacy project put wo-
men at risk of disempowerment, I called a series of meetings with the women to discuss 
their patent absence from the newly created schools. This paper discusses the outcomes 
of these meetings, focusing on the question of women´s participation  in regional and 
national politics and trade, in the light of ethnographies of Cashinahua sociality and 
gender and of inter-ethnic systems and processes.

“I DON’T NEED A HuSBAND, I NEED A jOB”:  PuSHINg THE PRIvATE IN 
CEARA’S NEw HOuSEHOLDS

------------
sally Cole

Univ. Montreal (sally.cole@sympatico.ca)

Much of the current feminist literature focuses on state and civil society initiatives 
to keep gender equality on the public agenda. This paper revisits the household as an 
important intermediate scale of analysis for understanding current dynamics of gender. 
Migrant women from rural Ceará are creating new household relations and formations 
in the context of what they describe as their liberdade made possible by the opportunity 
to earn independent incomes in export-processing sectors in the provincial town of 
Cascavel.  Based on interviews with 95 migrant women workers and 10 household case 
studies, the paper analyses everyday negotiations and performances of such mundane 
“private” practices as budget management, domestic labour routines and the social rela-
tions of caring and reciprocity – ties of ajuda – that women (and men) are innovating in 
their efforts both to produce household security and advance personal goals. 

abordagem mais médica da questão, discutindo dilemas éticos e religiosos, mas promo-
vendo a noção de que “o melhor é prevenir”, ou seja, fazer uso de métodos contraceptivos. 
o paper mostra a reação de algumas mulheres de camadas populares ao episódio de 
Mulher, e como, na recepção, os temas abordados se transformaram. As mulheres de 
Bragança Paulista (cidade do interior de São Paulo, próxima à capital) que assistiram 
a este episódio no “renda cidadã” (voltado a dar assistência às famílias mais carentes 
do município) se posicionaram contra o aborto voluntário vivido por uma personagem, 
mas observaram nesta mesma personagem o problema da opressão vivida no casamento, 
situação com que elas se identificaram. Do tema do aborto, as mulheres passaram ao 
tema da violência doméstica vivida em suas relações conjugais.

CONSTRuçãO DE gêNERO Em uNIvERSIDADE
------------

maria de Fátima lopes
Universidade Federal de Viçosa (mflopes@ufv.br )

Como os padrões de gênero — masculino e feminino — se inscrevem na 
Universidade constitui o objeto desta comunicação. Para demonstrar essa inscrição, 
analiso  o processo de criação do curso superior de Ciências Domésticas da Universidade 
Rural de Viçosa, usando como recurso analítico noções subjacentes à construção do gê-
nero em um espaço significativo na cultura escolarizada — Universidade. A Economia 
Doméstica se apresenta como um conjunto de conhecimentos que se define histori-
camente como ciência de e para mulheres. No caso de Viçosa, o curso se desenvolve a 
partir de uma Escola de Agricultura que, ao se transformar em Universidade Rural, 
inclui as Ciências Domésticas como uma das unidades de ensino que lhe garante a 
mudança de estatuto institucional: de Escola isolada, passa à condição de Universidade. 
Esta Universidade se constrói a partir de modelos de ensino dos EUA — os land grant 
college — que pressupõe co-educação para farmers. No Brasil o curso para os rapazes 
– agronomia – se inicia em  finais da década de 20. Como uma criação tardia, 25 anos 
depois, se constrói o curso para as moças concretizando o modelo dos Land grant colleges. 
Nesse contexto tudo se passa como se o mundo fosse bipartido, um universo que reifica 
uma classificação social do lugar do masculino e do feminino, homens e mulheres através 
de campos disciplinares distintos. A Economia Doméstica é paradigmática porque se 
utiliza de saberes tradicionais de mulheres-donas-de-casa e os elege como saber cien-
tífico. A etnografia realizada demonstra os arbitrários culturais presentes em sistemas 
classificatórios inscritos na diferença entre os sexos.
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pAInel ConvIdAdo Iv
a experiênCia religiosa e suas deliMitações 

Coordenadores:
mArCIo goldmAn, Museu Nacional, UFRJ (marcio.goldman@gmail.com)
roger sAnsI roCA, Goldsmith College (ans01rsr@gold.ac.uk)
ruY BlAnes, Leiden, Holanda, ICS-Universidade de Lisboa (ruy.blanes@gmail.com)

Uma das categorias fundadoras dos estudos sobre religião foi, sem dúvida, a dicotomia 
durkheimiana entre o “sagrado” e o “profano”. Retomadas, desde então, por diversos 
autores, é certo que, hoje, poucos antropólogos adoptam sem restrições essa distinção 
simplificadora tanto da experiência religiosa como da experiência não religiosa.
É verdade que, ao mesmo tempo, continuamos a observar que certas distinções eventual-
mente traduzíveis nessa dicotomia têm muitos adeptos entre uma variedade de religiões 
contemporâneas, sobretudo no âmbito de processos mais abrangentes de referenciação 
e oposição – doutrinal, ideológica, litúrgica, etc.   que constituem a experiência religiosa 
de distintos grupos. Podemos mencionar, apenas como exemplo, a forma como cristãos 
evangélicos distinguem entre a “Igreja” (a comunidade de crentes) e o “mundo”; ou como 
as peregrinações se reconstituíram em função de novos significados atribuídos aos san-
tuários; ou como profetismos africanos transnacionais constroem “Novas Jerusalém” nos 
locais de origem; ou, ainda, como, nas religiões de matriz africana, o espaço sagrado é 
recortado por oposições e distinções de diversas naturezas.
Estes exemplos também reflectem um duplo processo de “territorialização” e “desterri-
torialização” do religioso, com “fixações” que se dão em contextos de mobilidade e fluxos 
humanos, ideológicos e materiais. Essas fixações podem-se dar tanto a nível ideológico 
como espacial, sensorial, visual e material: uma disciplinação ritual, uma tradição exe-
gética, um espaço cultual reservado, um objecto sagrado, uma imagística... Além dos 
mecanismos mais conhecidos do pluralismo religioso e da convivência multicultural, 
processam-se, hoje, movimentos de “circunscrição” e “reconhecimento” – isto é, de deli-
mitação e distinção da experiência religiosa.
Em suma, neste painel propomos que se discuta como, em diferentes contextos religiosos 
etnograficamente apresentados, estratégias de “classificação” (que incluem a distinção 
entre espaços sagrados e não sagrados), operadas em função de visões do mundo e sen-
tidos de pertença, continuam a se processar e, ao mesmo tempo, são continuamente 
ultrapassadas pela experiência dos agentes. o nosso foco principal de debate dirige-se a 
esses processos de “circunscrição” e “ruptura”, bem como aos seus efeitos na configuração 
da experiência religiosa.

BELEzA ROuBADA: gêNERO, ESTéTICA E CORPORALIDADE 
NO TEATRO BRASILEIRO

------------
Heloisa pontes

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Núcleo de Estudos de gênero da Unicamp, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico Nacional (helopontes@uol.com.br)

A apreensão das relações entre o teatro, a cidade, a vida intelectual e a universi-
dade, sob o prisma da história social da cultura e das relações de gênero, pressupõe uma 
atenção especial às marcas da experiência social e à sua retradução em formas simbólicas 
específicas. Se em alguns contextos, a relação entre o teatro, a universidade e a cidade 
sinaliza caminhos divergentes (caso de Viena no século XIX), em outros, ela aponta 
para trilhas convergentes, que expressam similitudes formais e sociais, como mostrei em 
minha tese de livre-docência (Intérpretes da metrópole. História social e relações de gênero 
no teatro e no campo intelectual, 2008), a partir  da análise do que ocorreu nas décadas de 
1940 e 50 nas metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, em especial. Nelas e 
nesse período, assiste-se à implantação de um sistema cultural denso e diversificado, sem 
precedentes até então na história brasileira. Daí a tentativa de justapor duas experiências 
distintas, o teatro e o trabalho intelectual, para ressaltar a urdidura sociológica que as 
alinhavou sincronicamente em uma mesma trama cultural. 

Se esse é o pano de fundo do trabalho, nesta comunicação pretendo me centrar 
nas relações entre arte, identidade e poder, tal como experimentadas no campo teatral da 
época, a partir das implicações da beleza nas carreiras das atrizes Cacilda Becker, Tônia 
Carrero e Cleyde Yáconis.  É sabido que no caso das pintoras modernistas brasileiras 
mais renomadas, a beleza contribuiu para o sucesso e segurança de Tarsila do Amaral, 
enquanto sua ausência enfronhou Anita Malfatti na problemática expressionista, como 
eco da “vida que não a fez bonita” (Mello e Souza,2007:196).  Já a atriz Cacilda Becker, 
segundo testemunho eloqüente dos que a viram representar, não foi prejudicada por 
seus atributos físicos menos favoráveis. A hipótese é de que isso se deve, antes de tudo, 
às artimanhas das convenções teatrais, que, potencializadas por uma atriz da estatura 
de Cacilda, permitem burlar constrangimentos de ordem variada – físicos, sociais e de 
gênero. Por isso, o interesse em discutir a questão através de sua refração no processo de 
construção social das carreiras artísticas. 
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umA OuTRA PuREzA: A AuTENTICAçãO DAS “RELIgIõES AFRO-
-BRASILEIRAS DE mATRIz BANTu” COmO PATRImôNIO CuLTuRAL

------------
maria paula Fernandes Adinolfi

Vrije Universiteit
(paulaadinolfi@yahoo.com, m.adinolfi@fsw.vu.nl) 

o campo dos estudos afro-brasileiros, ao instituir-se, originou simultaneamente a 
distinção taxonômica entre práticas e instituições religiosas de origem bantu e aquelas de 
origem “nagô” ou “jeje-nagô”. Já com Nina Rodrigues inicia-se o processo de legitimação 
das últimas (“puras”, “tradicionais” e “autenticamente africanas”) como cultura, enquanto 
as primeiras (“sincréticas”, “aculturadas”) seriam derrogadas como feitiçaria. o papel de 
lideranças religiosas e intelectuais no estabelecimento destas classificações foi debatido 
por autores como Fry (1986), Dantas (1988), Serra (1995), van de Port (2005), Matory 
(2005) e Sansi (2007). 

A partir do final do século XX, contudo, com as novas configurações do cam-
po religioso no Brasil (marcadas pela ascendência das religiões neo-pentecostais e sua 
“guerra santa” contra as religiões afro-brasileiras) e a consolidação de um paradigma 
multicultural nas políticas públicas, emergem agentes e movimentos de defesa do “patri-
mônio bantu”, tal como a ACBANTU, que adquirem legitimidade como representantes 
da cultura afro-brasileira na interlocução com o Estado.

Esta comunicação abordará um caso que ilustra as estratégias de autenticação das 
religiões de origem bantu: o tombamento do terreiro do Bate Folha, em Salvador, como 
patrimônio cultural nacional em 2003. Este trabalho dialoga com as questões suscita-
das neste painel, visando a contribuir para a discussão acerca da distinção das práticas 
bantu-brasileiras como religião também pura e legítima e seu reconhecimento como 
cultura. Ademais, procuro enfocar os processos de territorialização e geração de direitos 
fundiários e culturais associados a sua titulação como patrimônio cultural, e as diferentes 
formas de atribuição de valor cultural – “material” ou “imaterial” – a estes sítios. 

O DOm E A INICIAçãO REvISITADOS: SANguE E PARTICIPAçãO
 NO CANDOmBLé

------------
marcio goldman

Museu Nacional, UFRJ, Brasil (marcio.goldman@gmail.com)

Partindo da conhecida oposição entre o que derivaria do dom e o que derivaria da 
iniciação nas religiões de matriz africana no Brasil, este trabalho visa, em um primeiro 
movimento, demonstrar etnograficamente que esse dualismo “diametral” se acompanha 
de um triadismo “concêntrico”, onde a “participação”, tanto em seu sentido cosmológico 
quanto em sua acepção sociológica, ocupa um lugar ao lado do dom e da iniciação. Em um 
segundo movimento, entretanto, o desdobramento da análise etnográfica conduz à subs-
tituição desse triadismo por um monismo de multiplicidades intensivas, desembocando 

A EDuCAçãO DA ImAgINAçãO NO ESPIRITISmO CuBANO: O “SER NO 
SABER” Em CuBA 

------------
diana espírito santo

ICS - Universidade de Lisboa (gimmefish@yahoo.com)

Em Cuba poder-se-á dizer, tal como argumentou Karin Barber em relação ao 
culto orisà na Nigéria (1981), que os espíritos ou deuses deverão de ser “conseguidos”, 
ou até mesmo “feitos”, e não apenas reconhecidos ou aceites. E que, para tal efeito, os 
processos implicados na sua recriação – e portanto na sua própria existência – são sociais, 
mas também materiais e fenomenológicos, ou seja, são trabalhados através das ‘coisas’ 
e dos ‘corpos’. No espiritismo cruzado, termo que abrange um conjunto de práticas 
mediúnicas cujas influências derivam da Europa e de África, a presença e a eficácia 
do mundo espiritual – los muertos – é cultivada através do próprio ser do médium, pois 
a ele está intimamente ligado. A pessoa é constituída pelo seu espírito individual, mas 
também lhe pertence um grupo de espíritos protectores, o designado cordón espiritual, 
cujas características e missões não só coincidem com as suas próprias, como também as 
desenvolvem ao longo do tempo. No que se poderá conceptualizar como uma espécie de 
“sistema” de seres, o espírito encarnado (do ser vivo) e o desencarnado (do ser que uma 
vez o foi) relacionam-se de maneira necessariamente co-dependente, dando origem a 
um ser “extenso”, distribuído, com capacidades de ver e agir para além do quotidiano. 
Aprender a ser médium no espiritismo implica a gradual aproximação de estas entidades, 
atingida através das acções, dos pensamentos e das emoções do neófito, sem as quais os 
espíritos não se poderão manifestar. 

Nesta apresentação chamarei atenção para a importância atribuída pelos médiuns 
aprendizes aos processos imaginativos e somáticos no discernimento da informação 
vinda do mundo espiritual, onde a aprendizagem mediúnica caracteriza-se com marcada 
frequência por alternados momentos de extrema dúvida e de extrema confiança. Saber, 
portanto, consiste em aprender a distinguir, a categorizar, e a valorizar dentro de um 
imaginário corporal fluido o que pertence meramente ao domínio material e o que o 
transcende. Argumentarei que, ao contrário de perspectivas etnográficas que se limitam 
a analisar os episódios de possessão como exemplos primos da comunhão espiritual, 
estamos perante aquilo que o antropólogo Tim Ingold (2001) chama a “educação da 
atenção”, onde o carácter não-proposicional do conhecimento espírita requer um forte 
e constante trabalho de circunscrição por parte da médium e do seu entorno social. 
Tentarei também reconhecer a criatividade inerente a tais processos de delineação, pro-
pondo que se no espiritismo o “saber” é inseparável do “ser” – pois quanto mais se “é” em 
relação ao mundo dos mortos mais acesso se tem ao seu conhecimento –, teremos de 
reconhecer a natureza verdadeiramente generativa da improvisação imaginária (Ingold, 
2007), ou seja, a sua capacidade ontológica. Proponho, portanto, que vejamos a produção 
de conhecimento como a produção de mundos e dos seus limites, em constante trans-
formação e adaptação. 
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campo de tres años entre peregrinos provenientes de Italia, España, el Reino Unido y 
los Estados Unidos, en este texto quiero explorar la manera en la cual estos peregrinos 
definen el concepto de religión y justifican su uso de lugares católicos para sus propias 
prácticas rituales. Mostraré como él de religión es para los peregrinos y las peregrinas 
un concepto que se construye en oposición a él  de “espiritualidad”. De esta forma los 
peregrinos participan de una tendencia contemporánea evidenciada por historiadores de 
la religión, sociólogos y antropólogos que consiste en separar espiritualidad y religión y 
en considerar el segundo término como obsoleto. 

Apropiándose de teorías antropológicas clásicas y de otras más recientes los 
peregrinos identifican la división durkheimiana entre sagrado y profano como una de 
las bases teóricas de las religiones establecidas. Sostienen que lo sagrado no se puede 
circunscribir porque todo está hecho de energía y la energía es una manifestación de 
lo sagrado. Mostraré como este “lenguaje energético” es uno de los elementos claves 
que permiten a los peregrinos de romper con los limites conceptuales de las religiones 
cristianas y apropiarse de figuras del panteón cristiano como Maria Magdalena y Jesús.

O OCIDENTE E SEuS OuTROS: BLASFêmIAS, Ou A PRáTICA DA CRENçA
------------

emerson giumbelli
Universidade Federal do Rio de Janeiro

(eagi@terra.com.br)

o tema da blasfêmia aparece recentemente na cena pública e acadêmica relacio-
nado sobretudo com situações que envolvem a definição mesma do ocidente. Penso 
particularmente nas controvérsias em torno do romance Versos Satânicos, de Salman 
Rushdie, publicado primeiramente na Inglaterra no final da década de 80, e em torno 
das charges que ilustraram um jornal dinamarquês em 2005. Nos dois casos, houve enor-
me reação entre muçulmanos, uma vez que o islã é tema do livro e das charges. Essas 
reações, que tomaram em alguns episódios feições violentas, ativaram uma leitura que se 
alimenta de concepções bem consolidadas: o ocidente aprendeu a blasfemar, ou seja, a 
conviver com a expressão, através de imagens ou de palavras, de opiniões desfavoráveis 
sobre um assunto; enquanto que os muçulmanos em suas reações desmesuradas revela-
vam sua incapacidade de tolerar o desacordo. Assim, a prática da blasfêmia poderia ser, 
juntamente com a iconoclastia, parte constitutiva da psicologia dos modernos. Vistos 
sob outra perspectiva, no entanto, esses casos poderiam levar a conclusões distintas, que 
evidenciam o estatuto complexo da noção de crença. Pois crer – no sentido de expressar 
uma opinião e por oposição a praticar algo – é o que se exige dos muçulmanos. Mas é 
exatamente como atos que podemos entender a publicação de livros ou de charges: eles 
exercitam habilidades que são prezadas na constituição dos sujeitos liberais e suas ironias 
participam da conformação do quadro que molda o encontro entre o ocidente e o resto 
do mundo.

na sugestão de um modelo analógico - em oposição a digital - para uma ontologia das 
religiões de matriz africana no Brasil.

ESTuDOS SOBRE AS PRáTICAS DE CuRAS ESPIRITuAIS NA REgIãO 
mETROPOLITANA DE BRASÍLIA

------------
érica quináglia silva

Université Paris Descartes, Sorbonne 
(equinaglia@yahoo.com.br)

A demanda por formas de tratamento alternativas à medicina alopática constitui 
dado crescente nas estatísticas de diversas pesquisas desenvolvidas no Brasil. Esse nú-
mero evidencia, se não o paulatino desengano da medicina convencional, uma gradativa 
crença na medicina complementar e alternativa. Não necessariamente mutuamente ex-
clusivas, essas possibilidades encontram na cidade e nas proximidades de Brasília locus 
privilegiados de pesquisa: a região metropolitana de Brasília é atualmente considerada 
polo neo-espiritual no país. Assim, três instituições, exemplares de práticas de curas espi-
rituais naquela região, serão investigadas: a Comunhão Espírita de Brasília, o Recinto de 
Caridade Adolfo Bezerra de Menezes e a Casa de Dom Inácio de Loyola. Como eixos de 
análise, adotar-se-ão: as fronteiras entre a magia, a religião e a ciência; as dimensões do 
sagrado e do profano; as correspondências dos mundos espiritual e corporal; o questio-
namento da sugestão e dos efeitos placebos; e o reconhecimento da realidade simbólica, 
da crença e do imaginário individual e social para a compreensão da eficácia ritual. A 
perquirição estender-se-á, ainda, à compreensão do fenômeno religioso que fundamenta 
as formas de tratamento em questão, a dizer o espiritismo segundo Allan Kardec, a partir 
de estudos comparados entre o Brasil e a França. Tal trabalho é de extrema relevância 
e pertinência não só teoricamente, para fornecer contribuições profícuas aos campos de 
conhecimento das Ciências da Saúde e das Ciências Humanas e Sociais, como também 
praticamente, para investigar e problematizar o decurso atual da saúde pública na região 
metropolitana de Brasília, em particular, e no Brasil, em geral.

mARCANDO LOS LImITES ENTRE “RELIgIóN” y “ESPIRITuALIDAD”. LA 
APROPIACIóN DE SANTuARIOS CATóLICOS POR PARTE DE PEREgRINOS 

NEOPAgANOS EN EL SuR DE FRANCIA
------------

Anna Fedele
CrIA, university of stanford 

(annafedele@yahoo.com)

En los últimos veinticinco años un numero creciente de peregrinos influencia-
dos por el movimiento neopagano y el movimiento”New Age” han visitado santuarios 
católicos en el sur de Francia relacionados con santa María Magdalena y su leyendario 
viaje desde la Tierra Santa hasta la hodierna Provenza. Basándome en un trabajo de 
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ASSOCIATIvISmO FEmININO NO ATLâNTICO
------------ 

manuela Borges
Instituto de Investigação Cientifica Tropical, Lisboa 

Este texto pretende reflectir sobre as formas organizativas das mulheres fora do 
espaço doméstico, isto é sobre as estratégias associativas femininas em contexto africa-
no e brasileiro, a partir dos dados recolhidos em trabalho de campo sobre instituições 
congéneres, as Mandjuandades da Guiné Bissau e a Irmandade da Boa Morte da Bahia. 
A importância das mulheres, em África, na manutenção das práticas religiosas, assim 
como as suas tradições associativas também podem ser apreendidas em contextos da di-
áspora. Exemplificando esta influência e permanência, de elementos culturais africanos, 
podemos nomear associações religiosas conhecidas como irmandades de negros e mestiços 
no Brasil, criadas no período colonial/escravista. Podemos aproximar as associações afri-
canas e afro-brasileiras como organizações nas quais a responsabilidade e a autonomia 
feminina são características essenciais. Ambas accionam processos identitários, através 
da convivência e solidariedade reactualizadas nos diversos rituais: religiosos, alimentares, 
de entreajuda e prefiguram compromissos sociais. Em observância às normas e às hie-
rarquias alternativas às da sociedade global, que simbolizam o pertencimento ao grupo, 
as instituições associativas (mandjuandades / irmandades) delimitam espaços e lugares 
sociais das mulheres africanas e afro-brasileiras, que se expressam ainda no uso de in-
dumentárias e/ou adereços específicos, como marca identitária.  Cotejando os dados já 
recolhidos em trabalho de campo sobre a dinâmica associativa africana com aqueles da 
realidade afro-brasileira, saltam aproximações significativas que permitem reflectir sobre 
a permanência e actualização de instituições e associações. Esta reflexão tem motivado 
a criação de um projecto de pesquisa de carácter museológico que visa identificar e di-
vulgar a cultura associativa reelaborada no Brasil pelos africanos na diáspora, de modo a 
introduzir esta temática no futuro projecto.

TRAjECTóRIAS TRANSNACIONAIS E INTERCâmBIOS TRANSATLâNTICOS: 
BRASILEIROS ENTRE PORTugAL E BRASIL

------------ 

Christiane Coêlho
CIES, ISCTE  

As relações luso-brasileiras na contemporaneidade serão analisadas através dos 
estudo dos fluxos transnacionais entre Brasil e Portugal, tendo em vista a incidência da 
imigração brasileira em Portugal e os casos de retorno. As questões relacionadas com a 
mobilidade, a imigração, os fluxos, a integração, as exclusões sociais, as expectativas, as 
redes e o regresso serão analisadas nas suas inter-relações, buscando perceber as dinâmi-
cas migratórias luso-brasileiras actuais em espaço transatlântico e as suas tendências para 
o futuro. A questão dos fluxos migratórios transatlânticos entre luso-brasileiros serão 
analisados nas suas conectividades, inter-relações, fluxos, mobilidade, permanências (e 
impermanências) entre ambos países.  

pAInel ConvIdAdo v
o atlântiCo – diÁlogos eM português 

Coordenadores:
joHn monteIro, UNICAMP (johnmm@unicamp.br) 
rAmon sArró, ICS-UL (ramonsarro@gmail.com)

Ao longo dos últimos 20 anos, o Atlântico passou a ser redescoberto e redimensiona-
do por antropólogos, historiadores e estudiosos de outras áreas, que buscam sobretudo 
valorizar o papel activo e criativo de actores e de culturas não europeus na constituição 
do mundo contemporâneo. Se os estudos atlânticos proporcionam um conjunto pouco 
homogéneo de estudos, duas características sobressaem: primeiro, há uma notável sub-
representação do “Atlântico ibérico” na bibliografia e, segundo, as rotas do tráfico de 
escravos têm proporcionado um dos principais fios para esta nova narrativa atlântica. 
o que se propõe neste painel é uma exploração do espaço atlântico em termos de suas 
contiguidades em português, contiguidades essas que incluem, porém também extra-
polam o conjunto “luso-afro-brasileiro”. Concebemos este Atlântico no longo prazo, 
abrangendo condições pré-coloniais, coloniais e pós-coloniais, configurando um espaço 
povoado de uma grande diversidade cultural e linguística, diversidade essa que se articula 
através de conexões marítimas que propiciam trocas nos planos biológico, tecnológico, 
organizacional, material, linguístico, religioso e estilístico, entre outros. As rotas e os 
roteiros do Atlântico resultam na ampla circulação de pessoas, objectos, saberes, práticas 
e símbolos, em processos que os antropólogos e os historiadores começam a “arranhar” 
com mais insistência. 
Este painel busca estimular uma troca entre estudiosos que são convidados a repensar 
o fluxo e refluxo de pessoas, saberes, valores e objectos através das águas do Atlântico. 
Um dos eixos norteadores desta troca diz respeito ao desterro, à desterritorialidade e às 
identidades transnacionais de grupos que constroem afinidades baseadas numa origem 
comum em outras margens do Atlântico, mas cujas histórias estão profundamente im-
bricadas em experiências coloniais e póscoloniais (dos “congos” nas Américas, aos “bra- 
sileiros de Benim”, aos “potogee” de Trinidade, para citar exemplos conhecidos). Ao 
mesmo tempo, o painel busca problematizar as implicações da reconfiguração de uma 
memória pré-colonial e colonial em vários pontos do Atlântico, em processos que unem 
experiências tão diversas quanto as dos índios no Brasil e as dos descendentes de escravos 
nos dois lados do oceano.
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apresentado como um velho angolano, também conhecido como “Príncipe Guerreiro” e, 
segundo Ferreti (2001) apresenta-se, na capital do estado (São Luís) como filho adotivo 
de Dom Pedro Angassu. A principal festa do povoado realiza-se no mês de Junho, véspe-
ra de Santo António. A segunda comunidade a que nos referimos é a de Quiebra Hacha, 
também conhecida como “Ta Makuenda Yaya” (Bolívar, 2001), localizada em Mariel, 
Pinar del Rio, extremo ocidente de Cuba. A comunidade, descendente de antigos escra-
vos do engenho Menocal, se autodenomina “conga” e conta o “mito de origem” que uma 
figura de madeira, de cerca de 45 cm, foi encontrada por escravos, ainda no século XVIII, 
a qual deram o nome de Makwenda Yaya, algo como “mulher que cuida de crianças”. A 
adoração a esta imagem, imediatamente sincretizada com Santo António de Pádua, fez 
com que não somente outras etnias passasem a adorá-la mas também conseguiu com que 
o culto saísse dos barracões e fosse para os bailes e toques, chamados kinfuitis. Hoje tal 
comunidade está intimamente relacionada à Regla Conga, ou o Palo Monte, religião de 
origem banta extensamente praticada em Cuba (Cunha:2008) e possui certas “normas”, 
tais como “oferecer” os recém-nascidos ao santo, fazer sacrifícios animais sempre que 
uma “graça” seja alcançada (alimentar el santo) e executar o kinfuiti somente depois de 
estar iniciado no Palo Monte. A grande festa da comunidade de Quiebra Hacha, assim 
como a de Santo António dos Pretos, se inicia na véspera do dia 13 de Junho, com a 
mudança de roupa do santo, preparação coletiva de uma comida que será servida depois 
dos tambores, entre outras cerimônias. Buscaremos discutir as fronteiras deste redimen-
sionamento “Congo”, ou, do “ser Congo” quando transplantados forçosamente a uma 
outra geografia não somente espacial mas sobretudo política e social. Refletiremos, à 
luz destas etnografias, a respeito dos estudos transatlânticos atuais (Hall, Palmié, Gilroy, 
Maxwell, Sansone, Furtado, Thornton, Alecantro, Costa e Silva, entre tantos outros) e 
suas pertinências nestas configurações de trocas e modelações de identidades, de buscas 
de uma ancestralidade comum (conga?).

DO ÍNDICO AO ATLâNTICO: OS SINO-mOçAmBICANOS NO BRASIL
------------

lorenzo macagno
Universidade Federal do Paraná

os primeiros contingentes de trabalhadores, provenientes do sul da China, co-
meçaram a chegar a Moçambique a partir da segunda metade do século XIX. Entre 
1940-1950, seus respectivos filhos e netos tornam-se comerciantes bem-sucedidos e 
atores importantes na vida sócio-cultural das cidades de Beira e Lourenço Marques. Em 
1975, com a independência de Moçambique, várias famílias de “sino-moçambicanos” 
começam a se instalar no Brasil – sobretudo nas cidades de Curitiba e São Paulo. A 
partir de uma pesquisa desenvolvida junto a essas famílias, este trabalho indaga acerca 
das peculiaridades desse trânsito entre o Índico e o Atlântico. Mas, para além de um 
itinerário bi-continental, a investigação procura mostrar – através da identificação de 
percursos de “sino-moçambicanos” específicos – que tais experiências de deslocamentos 
envolvem referências espaço-temporais ainda mais amplas e densas. Se às dinâmicas 
de um “Atlântico negro” (na famosa conceitualização de Paul Gilroy) se acrescentam 

TROCAS muSICAIS ATLâNTICAS 
------------     

luisa tombini Wittmann
UNICAMP

As viagens atlânticas propiciaram trocas diversas entre ameríndios e europeus, 
gerando inclusive uma circulação de objetos referentes ao campo musical. Desde a via-
gem da esquadra de Pedro Álvares Cabral, instrumentos musicais tornaram-se presença 
constante nos navios que cruzavam o oceano, demonstrando a importância dos sons nas 
relações entre tupis, tapuias, viajantes, missionários e outros agentes coloniais. A música, 
de fundamental importância no universo indígena, tornou-se um meio facilitador da 
aproximação, comunicação e tradução entre diferentes sujeitos históricos. Relatos de 
viajantes, cartas jesuíticas e outros documentos coloniais demonstram diversas facetas 
da música – como estratégia de catequização, manifestação ritual indígena e resultante 
híbrida do contato –, e revelam o uso de instrumentos de origem européia pelos índios, 
bem como de instrumentos indígenas pelos brancos, tema ainda pouco explorado pela 
historiografia e de extrema controvérsia entre os representantes da Companhia de Jesus, 
na época já espalhados pelo mundo em missão. os escritos europeus registram também 
diferentes formas de entender a musicalidade indígena, sendo ela por vezes elogiada 
como característica cultural ou criticada enquanto manifestação demoníaca por sujeitos 
tão distintos quanto protestantes franceses e católicos portugueses. Esta comunicação 
sobre música e circulação de instrumentos musicais entre Europa e América insere-se 
no estudo dos fluxos culturais transatlânticos, para melhor compreender as relações entre 
índios e europeus, especialmente no espaço colonial das aldeias da América Portuguesa.

 

REDImENSIONANDO O CONgO: FRONTEIRAS IBéRICAS DA DEvOçãO
------------

Ana stela de Almeida Cunha
ICS - Universidade de Lisboa

paulo jeferson pilar de Araújo
Universidade de São Paulo

o presente paper terá por objetivo fazer uma etnografia comparada de duas comu-
nidades negras, rurais, que se autodenominam “congas” e são, ambas, devotas de Santo 
António, discutindo assim as fronteiras de ascendência “ibérica” da diáspora africana, 
já que os povoados em estudo estão localizados no Brasil e em Cuba, respectivamente, 
duas ex-colónias que experimentaram a escravidão. Discutiremos o redimensionamen-
to do espaço banto e as suas implicações na elaboração de uma identidade religiosa.  
A primeira das comunidades, Santo Antônio dos Pretos, localizada no município de 
Codó, Maranhão, nordeste brasileiro, é bastante conhecida por praticar o terecô – ou 
Tambor da Mata, ou ainda Encantaria de Barba Soeira, Brinquedo de Baba Soêra – e se 
diferencia das demais práticas religiosas maranhenses basicamente por sua “origem” ban-
to (Angola e Cabinda, cf Ferretti 2007, Pilar, 2008), ainda que, evidentemente, apresente 
também elementos jeje e nagô. A principal entidade cultuada aqui é Légua Boji Buá, 
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Na Europa pós-colonial, a imigração pode ser representada como um processo semi-
incontrolado que ocorre num mundo historicamente organizado, caracterizado por 
hierarquias geo-estratégicas, políticas, tecnológicas, económicas e identitárias. Este pro-
cesso, como tem vindo a ser salientado, tende a relançar em novos moldes modalidades 
de competição supostamente ultrapassadas que tanto se desenvolvem a um nível material 
e político, mediante processos de competição intergrupais e interpessoais orientados para 
o aumento de poder social, como a um nível moral, através do confronto de diferentes 
dimensões sócio-culturais. o desafio proposto por este workshop consiste precisamente 
em interrogar os processos migratórios e de integração imigrante enquanto processos 
inter-subjectivos associados à construção da imagem de valor dos sujeitos e grupos que 
procuram objectivação social através de diferentes formas de materialização e/ou de 
simbolização. 
Uma ênfase particular será colocada nos ganhos analíticos i) de articular a  multidimen-
sionalidade das identificações e apresentações pessoais com pressões específicas como 
vista à estabilização e/ou modificação de uma certa organização das relações de poder 
intra e inter-grupais; ii) de ler, de uma forma articulada, identificações e alinhamentos -  
transnacionais, nacionais, étnicos, religiosos, de classe, género, etc. -, interpretando os seus 
significados, usos, benefícios e economias estratégicas no seio dos processos complexos 
onde estes são actualizados e (re)negociados; iii) bem como de exponenciar a articulação 
entre determinados idiomas e debates globalizados (culturais, religiosos, políticos, etc.) 
e os posicionamentos entre grupos, segmentos grupais entre si e dos sujeitos nos grupos 
em contextos socio-históricos específicos.  

A INFLuêNCIA DAS RECONSTRuçõES IDENTITáRIAS NA REDuçãO DA 
DISCRImINAçãO INTERgRuPAL

------------
margarida rebelo

Núcleo de Ecologia Social, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (mrebelo@lnec.pt)

o crescimento económico das sociedades e a imigração internacional têm colocado 
enormes desafios à gestão da diversidade social e cultural, nomeadamente na definição 
dos processos de integração social dos imigrantes. Uma sociedade que busca a integração 
é uma sociedade que compreendeu a importância destes processos e que desenvolve 
políticas dinâmicas através das quais e ao longo do tempo recém chegados, imigração 
antiga e sociedade de acolhimento formam um todo integrado. As diferentes formas 
de inclusão e os processos identitários promotores de percursos de integração social dos 
imigrantes têm sido estudados por várias disciplinas, nomeadamente, pela Psicologia 
Social. o objectivo do estudo a apresentar é a identificação das estratégias identitárias 
que mais favorecem a integração social de descendentes de imigrantes, bem como a iden-
tificação dos factores que determinam as relações de cooperação intergrupal e a redução 
do preconceito e da discriminação inter-étnica. Especificamente, tomamos como objec-
tivos principais esclarecer a eficácia de duas (re)configurações identitárias específicas, a 
Identidade Social Comum e a Dupla Identidade, na redução da discriminação étnica e 

as singularidades de um “Atlântico pardo” (na sua versão lusa), no caso em questão, os 
trânsitos mencionados envolvem, também, “outros mares”, tais como o do sul da China. 
Em vários sentidos, as narrativas coletadas no terreno desafiam, mais uma vez, nossas 
próprias vulgatas dessencializadoras: será que é suficiente subsumir estas dinâmicas sob 
o simples mote do “transnacional”, do “diaspórico”, do “híbrido” ou do “multi-situado”? 
Poderão estes “portugueses” de origem “chinesa”, naturalizados “brasileiros”, ajudar-nos a 
estimular nossa imaginação teórica?

AmAzôNIA “OCIDENTAL”: TRêS vISõES E ALgumAS “vERDADES” 
------------

Almir diniz de Carvalho júnior
Universidade Federal do Amazonas; Diretor do Museu Amazônico

Em agosto de 1963, Leandro Tocantins prefaciava uma pequena publicação sob 
o título: A Amazônia Brasileira e uma possível Lusotropicologia. Era uma conferência pro-
nunciada por Gilberto Freyre no Instituto de Antropologia Tropical da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Recife. Vinte e três anos antes, em 1940, saia publicado na 
Coleção Documentos Brasileiros da Livraria e Editora José olympio o texto O mundo 
que o Português criou, também do mesmo autor. o prefácio da referida obra é de António 
Sérgio. Dois momentos diferentes do pensamento de Freyre. Ambos destacam de forma 
diversa a questão da mestiçagem, hoje conceito revisitado com olhar distinto daqueles 
anos. Em 1986, o historiador amazonense Mário Ypiranga Monteiro publicou também 
um diminuto texto sob o título: Aspectos da Cultura Amazônica em separata da Revista do 
Conselho Estadual de Cultura do Amazonas. o que estes três textos têm em comum? 
Esta questão norteia a comunicação. o objetivo é buscar no jogo das representações 
sobre o homem amazônico eixos de verdade que atravessaram o Atlântico e hoje ainda 
povoam o pensamento sobre a Amazônia, os índios e os mestiços. Em 46 anos três 
discursos e dois comentários são colocados em paralelo. Entre o otimismo ufanista e o 
pessimismo sombrio raízes foram criadas dentro e fora do mundo amazônico e nos dois 
lados do Atlântico. 

pAInel ConvIdAdo vI 
Migrações e inter-etniCidades 

Coordenadora
susAnA pereIrA BAstos, FCSH - Universidade Nova Lisboa, CRIA (sus.bastos@fcsh.unl.pt)
Debatedor: 
robert rowland, ISCTE, CRIA
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- vai aos poucos perdendo sua materialidade com a urbanização dos nikkeis, sobretudo 
os de segunda geração, os nisseis, até se transfigurar numa categoria empregada para se 
referir às chamadas associações culturais e esportivas (Kai), mas também mobilizada 
pelo discurso para aludir-se aos descendentes de japoneses como um todo. Não obstante 
tomarmos como pressuposto que os nikkeis, na conjuntura social atual, mesmo possuindo 
um ancestral comum e a marca fisionômica peculiar, carregam experiências diversas no 
convívio e no embate com a alteridade, levantamos a hipótese de que a noção de colônia 
japonesa passa a adquirir com a passagem do tempo uma conotação abstrata, imaginada. 
Assim, os traços fenotípicos, como um marcador de diferenças, garantem a partir de sua 
visibilidade imediata, a associação dos descendentes a um universo cultural comum. 

RELAçõES DE PODER E HIERARquIA PRESENTES NA SBmPR BRASIL
------------

jakson Hansen marques
Universidade Federal de Roraima (jaksonmarques@bol.com.br; jakson_marques@hotmail.com)

Partindo de um olhar etnográfico, este trabalho visa estudar as tensões existentes 
na Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná – SBMPR, a partir de suas institui-
ções, entre estas o periódico Assiraj, periódico oficial do departamento de comunicação 
da SBMPR. o discurso colhido junto aos membros da diretoria, membros xiitas da 
SBMPR, trazem em seu bojo, um discurso homogeneizador, como se a SBMPR fosse 
fundada em apenas uma identidade. Nos processos de construção identitária, a dimensão 
relacional é um aspecto que opõe um grupo a outros grupos com os quais este entra em 
contacto. Na SBMPR interagem, dentro de um mesmo bojo religioso/cultural, grupos 
xiitas e sunitas que disputam a liderança na comunidade. Muito além de uma comunidade 
exemplar (como preconizam as lideranças da SBMPR), xiitas e sunitas convivem numa 
relação de tensão e conflito, manifestada entre outros momentos na oração de sexta-feira 
e no periódico da SBMPR. Neste sentido, o trabalho irá para além do discurso oficial 
e analisará como tais tensões se vieram a manifestar na SBMPR, tensões estas que têm 
como estopim a Revolução Iraniana de 1979, numa clara relação do global com o local, 
quando os xiitas de Curitiba-Pr assumem a liderança da comunidade.

TECENDO OS FIOS DA mEmóRIA: RECONSTRuINDO AS HISTóRIAS DE 
mILITANTES juDEuS NO BRASIL

------------
joana Bahia

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Museu Nacional - UFRJ/UNICAMP, Niem/IPPUR/UFRJ 
Cemi Unicamp (joanabahia@hotmail.com)

 o Brasil recebeu um grande número de imigrantes de origem judaica entre as dé-o Brasil recebeu um grande número de imigrantes de origem judaica entre as dé-
cadas de 20 e 40. Entre 1926 e 1942, mais de 50.000 judeus entraram no Brasil, sendo a 
maioria da Europa oriental, quantitativo este que corresponde a mais de 50% da entrada 
total de judeus imigrantes no Brasil desde 1872 . Refugiados e exilados vieram por conta 

na integração social de grupos etnicamente diferenciados e discutir o papel dos contextos 
urbanos de inserção destas populações na facilitação dos processos de integração social. 
Este nosso interesse, intimamente ligado a um propósito de mudança social, tem a pre-
ocupação de conhecer estes fenómenos precocemente, de modo a se poder desenhar, em 
diversos contextos de intervenção, programas de integração social e de conhecer o papel 
do contexto territorial no entendimento e na resolução de problemáticas urbanas. 

“jAPONESES BRASILEIROS”. CONSTRuçõES, PROCESSOS IDENTITáRIOS 
E PRODuçãO CuLTuRAL

------------
érica rosa Hatugai

Universidade Federal de São Carlos – UFSCarlos (ehatugai@gmail.com)

Este trabalho propõe-se refletir sobre os processos de identificação e classificação 
dos descendentes de imigrantes japoneses na cidade de Araraquara, SP. o lócus de análise 
dá-se na Associação Cultural Nipo Brasileira da mesma cidade. Através da etnografia 
catalogamos e empreendemos investigações acerca das categorias elegíveis pelo grupo 
em seus processos de identificação, os quais traduzem as especificidades de ser “japonês”. 
Na base na produção identitária deste grupo, encontramos uma produção simbólica 
articulada pelo uso ideal da língua japonesa, ascendência genealógica e sua lógica nativa 
de quantificação de sangue, as percepções da mestiçagem, o alimento como substância 
formadora e como celebração ritual nas festividades da comunidade. Paralelamente, 
assistimos a uma produção das representações da cultura japonesa baseadas na dança 
e na música. Através do trabalho etnográfico e por meio da participação e observação 
nos eventos festivos e outras atividades da comunidade, buscamos explorar as práticas e 
sentidos que constroem a identidade destes descendentes de japoneses e as formas pelas 
quais estas práticas são colocadas em movimentos e significam as identificações entre o 
grupo.

A COmuNIDADE NIkkEI ImAgINADA
------------

Camila Aya Ischida
Universidade de São Paulo (camila.ischida@gmail.com) 

o propósito desta comunicação consiste em investigar o lugar de duas categorias 
que marcam presença no imaginário discursivo sobre os japoneses e seus descendentes, 
os nikkeis, no Brasil – “colônia japonesa” e “comunidade japonesa/comunidade nikkei”. 
Parte-se da premissa de que a semântica interna desta formação discursiva está embasada 
em elementos engendrados a partir de noções acerca de valores, modos de vida, idéias, 
comportamentos atribuídos à “cultura japonesa”. A hipótese que norteia este trabalho 
é a de que a “colônia japonesa” – inicialmente caracterizada como uma configuração 
sócio-espacial localizada territorialmente em zonas agrícolas no começo da imigração 
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domínios: nas relações de parentesco,  nas relações laborais, nas redes de amizade e de 
reconhecimento, nos processos intersubjectivos de auto-conhecimento.

pAInel ConvIdAdo vII
ClassifiCar – oBjeCtos, sujeitos, aCções 

 
Coordenadores:   
elsje lAgrou, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(elagrou@terra.com.br)   
nuno porto, CRIA, Universidade de Coimbra (nporto@antrop.uc.pt)     

Desde meados dos anos oitenta, o desenvolvimento do interesse antropológico nos 
objectos tem permitido reformular a teoria antropológica constituindo-se num campo 
central de questionamento de oposições disciplinares clássicas entre palavras e coisas, 
estruturas e práticas sociais, visões do mundo e expressões materiais. Esta renovação do 
interesse pela cultura material é enquadrada por uma perspectiva relacional que coloca 
sujeitos humanos e não humanos (usando uma expressão de Latour) no centro da tessi-
tura das relações sociais. Este recentramento tem consequências metodológicas impor- sociais. Este recentramento tem consequências metodológicas impor-sociais. Este recentramento tem consequências metodológicas impor-
tantes. Em uma das colectâneas precursora deste movimento lemos que “mesmo que de 
um ponto de vista teórico atores humanos codificam coisas com significado, de um ponto 
de visto metodológico são as coisas-em-movimento que iluminam seu contexto humano 
e social” (Appadurai, 1986). Neste âmbito, o acento sobre a dimensão processual das 
relações sociais foi-se tornando susceptível de explicitação por via da ‘biografia das coisas’ 
(como defende Kopytoff, 1986), e a percepção de que as coisas classificam as pessoas 
- tanto quanto as pessoas classificam as coisas (Miller 1987, 1994) -, tem contribuído 
para uma densificação do entendimento da complexidade das relações sociais e dos 
modos como pessoas e coisas nelas actuam. Recentemente, a elucidação de modalidades 
de agência social de determinados artefactos - designadamente os objectos de arte na 
formulação de Alfred Gell (1998) - abre novos caminhos teóricos não apenas quanto 
à conceptualização dos artefactos (que afinal assumem intencionalidades e actuam em 
conformidade com elas), mas também quanto às práticas das pessoas (afinal distribuídas 
por múltiplas extensões artefactuais) e, sobretudo, quanto às particularidades que as so- múltiplas extensões artefactuais) e, sobretudo, quanto às particularidades que as so-múltiplas extensões artefactuais) e, sobretudo, quanto às particularidades que as so- particularidades que as so-particularidades que as so-
cialidades cruzadas por relações entre ambos vão estabelecendo. o propósito deste painel 
é o de inquirir as modalidades pelas quais a análise antropológica centrada em objectos 
tem contribuído à reformulação disciplinar em termos teóricos, temáticos e etnográficos. 
De que modo os objectos classificam mundos em que  vivemos? De que modo o seu 
estudo classifica a Antropologia contemporânea. 

de motivos econômicos, principalmente pela opressão das ditaduras na Polónia, Hungria e 
Roménia, por conta da ascensão do antisemitismo e também pela militância nos partidos 
comunistas e no Bund (Confederação Geral dos operários Judios da Lituânia, Polônia 
e Rússia). à chegada, foram rapidamente acolhidos por entidades de socorro mútuo e 
clubes de convivência, que já existiam ou estavam sendo fundados naquele período. 

Este trabalho  investiga a memória dos activistas de esquerda da comunidade 
judaica,  sua participação na Associação Scholem Aleichem, instituição judaica progres-
sista, e no Instituto Cultural Israelita Brasileiro, respectivamente localizados nas cidades 
de  Rio de Janeiro e São Paulo e sua relação com os demais membros da comunidade 
no período de 1940 a 1960. Instituições de esquerda, fundadas por imigrantes judeus, a 
partir da década de 20, foram fundamentais para instituir  redes de solidariedade e socia-
bilidade judaica, e tiveram forte papel político na sociedade nacional como simpatizantes 
das causas sociais. 

Daremos particular ênfase à análise dos modos de construção da  identidade ju-
daica, reconstituindo a trajetória dos activistas de esquerda entrevistados e seu cotidiano 
nas associações descritas, sobretudo no que esta oferece de material para a reflexão sobre 
as diferenciações internas à comunidade de origem.

PARA FALAR COm AS PESSOAS: PROCESSOS DE AgENCIALIDADE DE 
SujEITOS ImIgRANTES A PARTIR DOS uSOS DA LÍNguA PORTuguESA

------------ 

Cristina valentim
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (cristina.valentim@gmail.com)

Estar imigrado num outro país significa, para além de um estatuto sócio-jurídico 
categorizante, um habitar num novo universo simbólico alimentado por diferentes lógi-
cas de vivencialidade. Para isso é importante averiguar de que forma as pessoas imigradas 
habitam os novos quadros de interacção num rearticular de idiossincrasias no qual as 
aprendizagens dos novos códigos culturais da sociedade de estabelecimento, nomeada-
mente da língua, assumem um lugar inevitável, porém, passível de debate.

Através das narrativas performativas de dois sujeitos imigrados – a Fadíla, de ori-
gem marroquina, e o Vlad, de origem romena – se constata que este re-aprender requer 
um trabalho de negociação perante novas situações interactivas habitadas por relações 
de poder desiguais, o que lhes exige o desenvolver de formas estratégicas perante aqueles 
com quem interagem de forma a se recolocarem perante outros. E a aprendizagem da 
língua autóctone mostra-se um veículo eficaz nessa redescrição, no fundo, identitária na 
medida em que, viabilizando a comunicação, possibilita também um processo de re-
localização de significados, traduzindo mais que uma adaptação e reprodução social, uma 
acção reflexiva, estratégica, empoderadora e transformativa dos sujeitos que, enquanto 
agentes, recriam a sua realidade subjectiva.  

Trata-se de um exercício estratégico identitário que visa acima de tudo a bus-
ca procura de reconhecimento social em diversas esferas de sociabilidade e em vários 
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como a constituição de pessoas e coletivos kisêdjê — e a distribuição (no sentido de 
Gell) espacial e temporal de pessoas como de objetos — forma parte dos processos de 
subjetivação em que consiste a vida dos lugares.

ARTE INDÍgENA BRASILEIRA: AgêNCIA, ALTERIDADE E RELAçãO
------------

elsje lagrou
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – Universidade Federal do Rio de Janeiro

 (elagrou@terra.com.br)

Uma crescente evidência etnográfica vem recentemente confirmar a relação entre 
a constituição interna do corpo e sua aparência exterior, tanto com relação à maneira 
como artefatos e corpos são fabricados quanto no modo de decorá-los. A importância 
desta sistemática sobreposição de discursos e práticas relacionados à produção de artefa-
tos e à produção de corpos explica muito da peculiaridade do fazer artístico ameríndio, 
assim como dos seus peculiares e dinâmicos conceitos de corporalidade. o resultado é 
que o corpo se torna artefato conceitual e o artefato um quase corpo e que os caminhos 
seguidos por corpos e artefatos nas sociedades vão se assemelhando cada vez mais. outro 
resultado é que funcionalidade e contemplação se tornam inseparáveis, resultando a efi-
cácia estética da capacidade de uma imagem ou forma de agir sobre e deste modo criar 
e transformar o mundo.  A possibilidade da coexistência e sobreposição de diferentes 
mundos que não se excluem mutuamente é a lição ainda a ser aprendida com a arte dos 
ameríndios.

O kITARENTSE E A CLASSIFICAçãO DO muNDO DOS ASHANINkA 
(DO OESTE AmAzôNICO)

------------
peter m.I.B. Beysen

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - Universidade Federal do Rio de Janeiro (mayanink@gmail.com)

Foi através de perguntas em torno dos objetos fabricados pelos Ashaninka que me 
aproximei deles e de sua visão do mundo. Somente a partir do momento em que seus 
mitos de origem me foram contados, os objetos começaram a me revelar seu sentido. 
Aos poucos fui percebendo a relação entre objetos, desenhos, corpos e temas míticos que 
foram se organizando ao redor de dois grandes eixos em torno dos quais, por sua vez, gira 
a cosmovisão Ashaninka: a procura pela imortalidade e a fragilidade de amor. Pode-se 
dizer que toda a arte Ashaninka trabalha estas duas grandes questões: como chamar para 
perto de si a pessoa amada (o remédio para a doença mais grave da alma, o sofrimento 
causado pelo amor, é a pussanga  – magia sexual – e pode ser utilizada no próprio kitarent-
se), e como vencer a morte e adquerir longevidade, mantendo as doenças à distância. 

Uma das espécies que mais agrega em torno de si estas duas capacidades agentivas, 
a capacidade de atrair e a capacidade de rejuvenescer, é a cobra, ou melhor, os diferentes 

CLASSIFICAçõES INvERTIDAS: mEmóRIA DAS PALAFITAS NA FAvELA DA 
mARé NO RIO DE jANEIRO

------------
regina Abreu

UNIRIo - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Pesquisadora do CNPq 
(abreuregin@gmail.com)

As casas nos abrigam e nos classificam. As casas conhecidas como palafitas cons-
truídas na favela da Maré no Rio de Janeiro nos anos quarenta ficaram estigmatizadas 
como símbolo da miséria urbana na cidade. Construídas sobre a baía de Guanabara com 
sarrafos de madeira e material de sucata dos lixos urbanos, lá viveram trabalhadores 
recrutados para as grandes reformas urbanas da “cidade maravilhosa”. Recentemente, um 
grupo de jovens moradores concebeu um museu onde a casa de palafita passou a ocupar 
lugar central das narrativas de memória destes trabalhadores. o uso das palafitas como 
objeto ícone do museu gerou uma polêmica na opinião pública. os protagonistas do mu-
seu foram acusados por alguns setores de imprensa de glamourizar a pobreza, enquanto 
que alguns intelectuais saíram em defesa das palafitas musealizadas sob o argumento de 
que eram coisas boas para pensar a história da cidade. A comunicação visa apresentar 
esta polêmica enfatizando os sentidos polifônicos que os objetos vão adquirindo em 
diferentes contextos.

TRêS NOmES PARA um SÍTIO Só: A vIDA DOS LugARES ENTRE OS 
kïSêDjê (Suyá)

------------
marcela stockler Coelho de souza

Universidade de Brasília (macoelhosouza@terra.com.br)

Essa comunicação pretende explorar as possíveis implicações do exercício de 
pensar lugares como “objetos”, a partir de uma etnografia de como se constituem, para 
os Kïsêdjê (Mato Grosso, Brasil), os lugares nomeados (sítios diversos espalhados na 
floresta ao longo de uma rede complexa de trilhas e cursos d’água) cuja trama compõe 
seu “território”. o caráter construído ou fabricado desses lugares não é o que interessa 
neste experimento (em acordo com uma antropologia dos lugares e da paisagem que nos 
adverte justamente contra a equação do lugar ou da paisagem com o edificado ou sim-
bolizado em oposição a um espaço ou natureza vazios da, ou anteriores à, ação humana). 
o que se pretende explorar com essa aproximação são os possíveis desdobramentos das 
idéias de que as coisas têm uma vida social e os objetos são dotados de agência.

Certamente, a agência e socialidade que se pode identificar nos lugares Kisêdjê 
não é a mesma dos sujeitos humanos e não-humanos cujas perspectivas compõem a mul-
tiplicidade de mundos suposta no pensamento ameríndio. os Kïsêdjê não dizem que os 
lugares são pessoas, e não atribuem a “eles” a intencionalidade (e forma antropomórfica) 
que reconhecem em animais, flechas, árvores etc. Não obstante, os lugares vivem — e 
é essa vida dos lugares, com biografias cujos pontos fortes são (como a dos humanos) 
marcados na onomástica, que se pretende examinar, em um esforço para compreender 
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objetos será abordada não somente através de sua intencionalidade, nos termos de Gell 
(1998), mas na medida em que os objetos precipitam eventos ou alteram o curso dos 
mesmos (Latour, 2005). Elaborarei em torno de dois aspectos principais: a maneira pela 
qual esses objetos expressam poder e empoderam seus usuários; e o modo como a sua 
ação, ao se fazer sentir em ambientes exteriores ao Baile, conecta diferentes esferas sociais 
e geográficas da cidade. Dessa perspectiva, a noção de conexão encontra-se vinculada ao 
conceito de socialidade (Strathern, 1988; 1991) e ao argumento central de minha tese de 
doutorado. A partir da interface entre estética, criatividade e conectividade, e tendo como 
contexto etnográfico a rede de relações estabelecidas em torno de um cantor de Funk 
Carioca, investigo o modo pelo qual o social e a cultura são permanentemente refeitos e 
reinventados na cidade do Rio de Janeiro.

TRANSFORmANDO COISAS Em IDEIAS: O DESIgN E A ABSTRACçãO DE 
OBjECTOS

------------
Andrea gaspar

Universidade de Manchester (Gaspar.andrea@gmail.com)

Numa época em que os “produtos” de design parecem ser cada vez mais imateriais 
- interactivos, digitais, informacionais -, olhando para os processos de design, verifica-se 
não apenas que há afinal objectos-materiais envolvidos nesses processos, como a sua 
condição de “objectos” é continuamente reforçada. Isto é, os objectos envolvidos nesses 
processos são usados como instrumentos de um tipo de design adjectivado de “concep-
tual”, onde as ideias são os fins e os objectos humildes meios. Essa ‘conceptualidade’ é 
por sua vez garantida por um trabalho quotidiano e constante de isolamento das ideias 
das contingências de um mundo real - físico, cultural, contextual -, que por sua vez o 
configura como exterior a esses mesmos processos, naquilo a que Bruno Latour descre-
veria como um processo de purificação. o design surge então através desses processos 
como uma actividade mental, em que os objectos são progressivamente “abstractizados” 
enquanto coisas reais e particulares, transformando-se em entidades simbólicas, semi-
óticas, adquirindo assim um prestigiante estatuto de “ideias”. Deste modo, reforça-se 
uma separação entre fazer e criar (octavi Rofes), tão fundamental nas práticas de design. 
Aquilo a que me proponho discutir na minha apresentação, baseada num trabalho de 
campo em curso num estúdio de design em Milão, são alguns dos detalhes etnográficos 
que revelam como, na prática, esses processos de purificação e abstracção dos objectos se 
desenvolvem no mundo do design.

tipos de cobra: a maior parte dos motivos gráficos remete a cobras, assim como os diferen-
tes enfeites que acompanham a roupa, o kitarentse, e que constituem a pessoa Ashaninka.  
o próprio kitarentse revela o desejo de trocar a pele, como o fazem as cobras imortais. o 
kitarentse e o design da roupa, a pintura e especialmente a fragrância de todos os itens 
utilizados no make up pessoal visam capturar, agir sobre as pessoas no entorno.

TRêS LugARES PARA vIvER E um PARA mORRER – O SENTIDO 
DAS CASAS NA áFRICA DO SuL

------------
Aina guimarães Azevedo

Universidade de Brasília (aininha@hotmail.com)

Neste trabalho, procuro pensar as questões atuais enfrentadas pelos negros sul-
africanos relacionadas aos lugares para se viver e para se morrer, notadamente conflituosas 
devido à herança do apartheid. Com o início do processo de restituição de terras, muitas 
pessoas têm conseguido retornar ao campo, entretanto, isto não significa que deixem de 
ter também casas nas townships e/ou nas grandes capitais, e também não significa que as 
terras restituídas, apesar de serem bons lugares para se viver, sejam também bons lugares 
para se morrer. 

A partir da ‘biografia das coisas’ proposta por Kopytoff, o intuito deste trabalho 
é pensar de que forma as diferentes casas experienciadas pelos negros sul-africanos 
produzem expectativas diversas que determinam lutas políticas – como o direito de ser 
enterrado junto aos ancestrais – e formas de conferir valor às coisas e às pessoas – como 
a pintura singular das casas. A biografia dessas casas se mescla a imposições políticas que 
obrigaram as pessoas a re-definirem, re-ordenarem e re-inventarem bons lugares para 
viver. No entanto, nos termos de Kopytoff, algumas coisas são de tal maneira singulari-
zadas pela cultura que não podem ser trocadas ou substituídas - nem re-inventadas. o 
limite enfrentado pelos negros sul-africanos para a re-invenção está no agenciamento 
que os ancestrais têm no mundo dos vivos: a definição de valor dos lugares bons para 
morrer é dada pela presença dos ancestrais. 

 “CHAPA quENTE é BICO PRO ALTO”: A PARTICIPAçãO DOS OBjETOS E A 
DImENSãO CONECTIvA DA ESTéTICA FuNk

------------
mylene mizrahi

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(mylenemizrahi@gmail.com)

A comunicação tem por objetivo estabelecer uma discussão sobre a agência dos 
objetos mais propriamente masculinos a comporem a Estética Funk. Tendo como ponto 
de partida um evento específico ocorrido em um Baile Funk  de uma favela no Rio de 
Janeiro, Brasil, discorrerei sobre a participação dos objetos na vida social. A agência dos 
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A partir do estudo das máscaras, ou melhor, “caretas”, presentes em dois grupos 
de folia de reis oriundos do estado de Minas Gerais-Brasil, pretende-se compreender o 
papel do mascaramento nestas manifestações, não tanto a partir dos significados e repre-
sentações a que as máscaras remetem, mas sim, através das transformações produzidas no 
corpo e na perspectiva do mascarado, ou seja, aquele que vê através da máscara colocada 
sob seu rosto, e o estudo das relações estabelecidas com o espaço e demais participantes 
ao redor, ou seja, aqueles que são vistos pelas máscaras. Trata-se de investigar até que 
ponto o uso dessas máscaras seria capaz de potencializar dimensões relacionais que iriam 
além do mero disfarce, percebendo-as não como um objeto manipulado, mas como um 
agente engajado num conjunto de transações.

PARA um (RE)CONHECImENTO ANTROPOLógICO DE ALgumAS 
COISAS mAIS ABANDONADAS

------------
Alexandre pólvora

CETCoPra/Centre d’Etude des Techniques des Connaissances et des PRAtiques, Université Paris 
I - Sorbonne, ISCTE – IUL (polvora_alexandre@yahoo.fr)

Num contexto onde inúmeros olhares sobre os objectos contribuíram para anular 
muitas das resistências sobre a legitimidade epistemológica de uma parte significativa 
das nossas realidades sociais, restam ainda demasiados receios de que alguns destes ob-
jectos surjam como algo tão materialmente residual ou simbolicamente mínimo que não 
possa ser integrado ou validado nas nossas construções teóricas e empíricas. É assim 
que coisas tidas como obsoletas ou descartadas após períodos definidos por critérios 
estílisticos, biográficos, utilitários, etc., parecem ser preteridas em favor de outras novas 
ou tecnicamente funcionais por linhas que surgem contrariamente aos desenvolvimentos 
antropológicos referidos, desde teorias deslocadas da modernidade até aos nossos dias 
entre ideias estruturalistas de valor ou multiplicidades de movimentos identitários sobre 
usos e consumos, a estudos que saíram das fábricas e laboratórios para entrarem nos ins-
tantes mais ordinários com interaccionismos ou explorações organizacionais de actores 
entre sistemas mais ou menos simétricos. Esta apresentação procurará apontar alguns 
rumos alternativos para o reconhecer heurístico destes objectos através de bases etnogra-
ficamente fenomenológicas. Quando não incorporados nos sistemas tecnicamente mas-
sificados de gestão de resíduos, muitos deles continuam a existir em mundos próximos 
ou partilhados por nós em circuitos de reuso e contextos de acumulação, como feiras-da-
ladra, lojas em segunda-mão, sucatas, armazéns, sotãos, etc. E o trabalhar analítico das 
suas existências não pode ficar assim reservado para as metodologias arqueológicas que 
os relacionam sobretudo com o passado. Há muito a retirar deles se percebermos alguns 
dos modos como são também o presente, extravasando as suas supostas marginalidades 
e constituindo quotidianamente o que devemos interpretar como tecnologicamente 
central para além de noções mais instrumentais ou neutralizadas.

mAkINg ON: FABRICANDO PESSOAS E TExTOS
------------

Carmela zigoni
Universidade de Brasília (carmela.zigoni@gmail.com)

Esta comunicação tem por objetivo problematizar o indivíduo “moderno” como 
ser dotado de uma corporalidade estática e impermeável, efeito da formação social de 
sua identidade, fluida somente se considerados seus arquétipos psicanalíticos clássicos. 
Buscarei textualizar as dimensões da construção da pessoa-personagem no cinema tendo 
como fonte etnográfica os chamados making ofs, ou seja, metanarrativas produzidas 
sobre uma obra cinematográfica. A intenção é problematizar as noções de “representação 
simbólica”, “mundo material”, ficção/realidade, pessoa/objeto. Será analisada a constru-
ção das pessoas e dos corpos em filmes como processos de embodiment, as operações 
cognitivas resultantes de mimesis de protótipos, os usos de extensões corporais para a 
composição de duplos, a idéia da percepção de imagens como “miniaturas do mundo”, 
acessos e fusões de textos e imagens por meio de terceiros. Demonstrando como o ator 
em cena pode ser considerado um objeto de arte antropomórfico (ou um “person-like”), 
pretendo explorar como o cinema opera a construção do devir mundo, um mundo possível 
idealizado pelo diretor-oficiante. Será analisada a estética do real como objetificante de 
desejos e devires, e a noção de ficção como seu oposto simétrico imaginado. Ao olharmos 
com atenção algumas práticas ocidentais, como as agências dos ídolos, ou se retomarmos 
as observações de Marx a respeito da agência das mercadorias, também nossa sociedade 
“confunde”, para utilizar a mesma classificação dada aos povos “primitivos”. Filmes, como 
pinturas Kaxinawá , também ligam universos, mas de que maneira e quais são estes 
universos, é a proposta de pesquisa que desenvolvo no doutorado. 

CARETAS CHEIAS DE gRAçA: máSCARAS, mASCARADOS E 
mASCARAmENTO NA CuLTuRA POPuLAR

------------
rogério lopes da silva paulino

Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, ISCTE (rogerlop@hotmail.com)

A máscara é comumente percebida no ocidente como um objeto de disfarce. 
Uma noção que começa a ser forjada na Grécia Antiga e perdura até nossos dias. Mas a 
maneira como ela é utilizada em diversas manifestações populares, mesmo no ocidente, 
parece nos permitir vislumbrar outras formas e potencialidades de ver e ser visto por 
uma máscara; a começar pela recusa do uso do próprio termo máscara, que na maioria 
destes contextos é curiosamente substituído por “careta” ou “careto”, na maioria das festas 
populares brasileiras e portuguesas. Fato que pode ser claramente observado nas Folias 
de Reis, uma manifestação popular presente em boa parte do território brasileiro, típica 
do ciclo natalino e que, por sua vez, tem suas origens nas festas do chamado ciclo de 
inverno português. 
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FRONTEIRAS DA CIRCuLAçãO DE mATEmáTICOS PORTuguESES NO 
ExÍLIO (1945-1974)

------------
douglas mansur da silva

Universidade Federal de Viçosa, CEMI/UNICAMP (douglas_silva@hotmail.com; 
douglasmansur@terra.com.br)

Entre as décadas de 1930 e 1940, um pequeno mas eminente núcleo de matemá-
ticos portugueses obteve parte significativa de sua formação científica no estrangeiro, 
sobretudo em países como a França, a Suíça e os Estados Unidos. Entre 1937 e 1947, ao 
atuarem em Portugal, fundaram instituições e publicações, bem como assumiram uma 
disposição favorável a uma política científica distinta daquela então praticada pelo Estado 
Novo, em decorrência tanto da exposição à ciência praticada em outros países, quanto das 
aproximações com o campo da oposição ao regime. Assim, tais posicionamentos também 
se traduziram em discursos em prol de uma outra ideologia nacional e na realização 
de uma série de iniciativas que, de diversas maneiras, articulavam a atividade científica 
à atividade política. Em seu conjunto, essas intervenções foram autodenominadas de 
“movimento matemático”. o desmantelamento do “movimento” pelo regime, através 
de “demissões” e “afastamentos”, forçou ao exílio a maior parte de tal contingente de 
cientistas. A partir de então, a circulação por diferentes países e sua confluência principal, 
entre 1952 e 1974, no Recife, foi resultado, em grande medida, das redes profissionais, 
científicas, e políticas, além da amizade e do parentesco, que estabeleceram, antes ou após 
a partida. No presente trabalho, analiso, através de material documental e entrevistas, o 
percurso de vida e acadêmico de tais personagens e como foi possível a manutenção, a 
partir do exílio, da disposição política e da maior parte das publicações e instituições 
que fundaram em Portugal. Mostro como a circulação de tais personagens foi sempre 
pensada não em termos da condição de “imigrante”, mas de “exilado”, e que, a despeito de 
entrarem ou saírem de diferentes países, suas fronteiras de pertencimento foram sempre 
a nação, Portugal, e a ciência, sobretudo a matemática.

DO ‘êxODO’ à ‘REPATRIAçãO’: AS FRONTEIRAS DA CIRCuLAçãO gLOBAL 
DOS jOgADORES BRASILEIROS DE FuTEBOL

------------ 

Carmen rial
Universidade Federal de Santa Catarina (rial@cfh.ufsc.br)

Entre os cinco milhões de brasileiros atualmente vivendo no estrangeiro, cerca de 
cinco mil são jogadores profissionais de futebol, e uma centena desses atuam nos prin-
cipais clubes europeus. Analiso o estilo de vida desses jogadores celebridades, através de 
dados de uma etnografia multi-sitiada, recolhidos em mais de dez países, e concluo que, 
de modo mais apropriado do que emigração, deve-se pensar suas trajetórias de vida em 
termos de circulação, onde o retorno ao Brasil (‘repatriação’) pode representar a frustração 
de um projeto tanto quanto novas possibilidades abertas pela ‘vitrine’. Essa circulação 
ocorre em zonas protegidas, onde o nacionalismo banal (Billig, 1995) é constantemente 

pAInel ConvIdAdo vIII 
fronteiras 

 
Coordenadoras:
BelA FeldmAn-BIAnCo, CEMI/UNICAMP (bfb@uol.com.br) 
pAulA godInHo, FCSH – Universidade Nova de Lisboa (gpca@fcsh.unl.pt)

Na actual conjuntura global, concomitantemente à intensificação dos movimentos 
de pessoas, informações, símbolos (incluindo a mercantilização da cultura) e capi-
tais através do mundo, erigem-se fronteiras físicas que demarcam e controlam quem 
e quais produtos podem entrar e circular em territórios nacionais. Esses processos 
recriam fronteiras simbólicas de incorporação e exclusão que conduzem a antigas e 
novas classificações. Constituem, assim, espaços de construção da clandestinidade, 
ilegalidade e da normalização da repressão, incluindo impedimentos à circulação e 
exacerbação da discriminação e da xenofobia. ou, ainda, objecto e meio para discernir 
cooperação, conflito e resistência, ao nível local e nacional, em situações de contacto 
e desigualdade. Nesse contexto, questões relacionadas à produção cultural e políticas 
de fronteiras territoriais e simbólicas se tornaram centrais aos debates antropológicos.  
Uma vertente antropológica tem procurado expor, através da análise de processos sociais, 
a produção cultural e política de fronteiras territoriais como pontos nodais de classifi-
cação, identificação e vigilância e, portanto, de construção da diferença tanto em termos 
da pessoa (estrangeiros, turistas, imigrantes, refugiados, etc.) quanto de comunidades 
imaginadas. Dada a ênfase na interconexão entre cultura e poder, essa perspectiva dá 
prioridade à análise de identificação política, de direitos humanos, de cidadania e suas 
relações com classe, etnicidade e género.
outra vertente, influenciada por paradigmas pós-modernos e estudos culturais, tende a 
abordar as fronteiras enquanto metáfora e locus de diferenças criativas e constantes re-
negociações de identidade. Ao visualizar as fronteiras como espaços de circulação, redes, 
fluxos e novas flexibilidades, privilegia a análise da desterritorialização das identidades, 
da hibridação e miscigenação, repensando noções como cultura, tempo, espaço e lugar. 
No contexto desses desenvolvimentos, pretendemos reunir apresentações, baseadas 
em estudos empíricos e historiográficos, sobre questões relacionadas às fronteiras 
(territoriais ou simbólicas) que combinem e/ou discutam criticamente esses pa-
radigmas a fim de contribuir para uma melhor compreensão dessa problemática. 
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recurso, como um espaço sujeito a negociações constantes a qual pertencem. Assim em 
vez de ser vista como um local estático, a fronteira deve ser aproximada como um espaço 
fluido. As identidades formais – entendidas como as identidades definidas e defendidas 
por o estado - são nessa fronteira, manipuladas e utilizadas sobretudo nos casos de dupla 
nacionalidade nas quais famílias e gerações inteiras preferem ter autorizações de residên-
cia em vez de pedir a cidadania no país da residência para não perder a nacionalidade 
original. A fronteira aparece por tanto como uma fronteira simbólica mas também como 
um espaço flexível e mutável onde os sentimentos de pertença, expressados do mais local 
ao supranacional, como no caso da identidade europeia estão submetidos a renegociações 
constantes.

PARADIgmAS DO ESPAçO FRONTEIRIçO; A FRONTEIRA 
COmO INSTRumENTO DE PODER

------------
maria dulce dias Antunes simões

FCSH-UNL, CRIA (mariadulcesimoes@netvisao.pt)

os estudos sobre zonas fronteiriças enfatizam uma clara oposição entre a lógica 
do Estado e a lógica das populações locais, relativamente ao significado polissémico de 
fronteira. Para o Estado a fronteira limita jurídica e administrativamente o espaço entre 
diferentes “comunidades imaginadas”, representando um espaço periférico, estruturado 
e demarcado, enquanto para as populações fronteiriças representa um espaço central, de 
interacção social e de recurso estratégico. Por outro lado, as diversas formas de apropriação 
do espaço fronteiriço implicam diferentes perspectivas de análise, conjugando de modo 
peculiar o processo histórico da sua delimitação, com o processo social de negociações e 
conflitos entre a acção estatal e as populações locais. 

Nesta comunicação pretendemos discutir os processos sociais e a produção cultu-
ral e política da fronteira como espaço de ambiguidades num tempo histórico concreto, 
tomando como objecto empírico e historiográfico o caso dos refugiados espanhóis em 
Barrancos, no Baixo Alentejo, durante a Guerra Civil de Espanha (1936-1939). Ao tentar 
conjugar as práticas dos actores sociais, configuradoras de modelos culturais, com as am-
biguidades decorrentes da acção dos representantes do Estado na fronteira, procuramos 
compreender a fronteira como instrumento de poder a diferentes níveis. Neste sentido, 
analisamos a interacção social entre populações fronteiriças ao nível local e translocal, 
como resultado estrutural do processo histórico, e os conflitos de poder ao nível nacional, 
como processo histórico emergente. Um terceiro nível de análise, relacionado com os 
anteriores, consiste em interpretar as relações de dominação e de resistência dos actores 
sociais, como praxis de categorias culturais num contexto histórico específico. 

ativado. Nacionalizações ocorrem com propósitos estratégicos (Sassen, 2008). Eles atra-
vessam fronteiras geográficas sem entrar em países, porque suas fronteiras são os clubes 
e não os países.

NãO quEIRAS SER CASTELHANA. CONTRABANDO E PROCESSOS DE 
IDENTIFICAçãO NA RAIA DE IDANHA.

------------
eduarda rovisco, 

CRIA/ISCTE (eduardarovisco@hotmail.com)

Esta comunicação pretende partilhar e fomentar o debate em torno de alguns 
resultados de uma investigação conduzida na raia do concelho de Idanha-a-Nova. 
Contrariamente ao optimismo no contacto fronteiriço, enquanto produtor de tolerantes 
e transcendentes mestiçagens, manifesto em algumas obras de finais da década de 80 
sobre a fronteira do México com os EUA, o exame da instrumentalidade das relações 
transfronteiriças aqui esboçado edifica-se sobre um horizonte de conflito. Tendo consti-
tuído, no passado, o grande motor do encontro com o «outro», o contrabando enforma, 
no presente, os discursos sobre este troço da fronteira luso-espanhola. Nestes discursos, 
pautados pelo conflito com os vizinhos e o Estado espanhol, o contrabando institui-se 
como um recurso narrativo capital e principal fundamento empírico nos processos de 
estereotipia que definem o que significa ser português ou espanhol. 

IDENTIDADES DA FRONTEIRA: A NEgOCIAçãO DAS IDENTIDADES 
FORmAIS E DAS IDENTIDADES DE PERTENçA NA FRONTEIRA ENTRE 

FRANçA E ESPANHA NO PAIS BASCO
------------

Aitzpea leizaola
Universidad del Pais Vasco (aitzpea.leizaola@edu.es)

As fronteiras internacionais são lugares onde podem se estudar os jogos da 
identidade.

Como pontos nodais de classificação, identificação e vigilância, as fronteiras são lu-
gares onde a construção da identidade adopta formas de institucionalização importantes. 
Além disso as fronteiras têm sido lugares onde a identidade pode ser reclamada, exposta 
e constantemente recordada bem seja por de forma institucional (no caso dos controles 
de identidade nas fronteiras até dez anos atrás), bem seja nas relações transfronteiras. 
Uma etnografia detalhada das relações fronteiriças no Pais Basco mostra realidades mui-
to diferentes. Assim, no contexto basco, a existência dum forte sentimento de pertença, 
expressado também em termos locais e um factor relevante a ter em conta. Partindo de 
dados etnográficos esta comunicação tem como objectivo analisar os jogos de identidades 
que se observam na área fronteiriça. Frente a visão estática e unívoca promulgada pelos 
estados, os habitantes da muga, como se diz a fronteira em basco, veêm-na como um 
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ENvIANDO DINHEIRO, CONSTRuINDO AFETOS
------------

juliana Braz dias
Universidade de Brasília (jbrazdias@hotmail.com)

Este trabalho pretende contribuir para o debate sobre as conexões entre o dinheiro 
e as relações pessoais. Incide sobre a relação entre os fluxos de pessoas em contextos 
migratórios e as transferências de bens que se sobrepõem àquele primeiro movimento. 
No mundo contemporâneo, o envio de dinheiro e outros bens pelos migrantes aos seus 
familiares não-migrantes é uma prática freqüente e repleta de significados. Por vezes, 
ela é apontada como a principal razão no incentivo à migração, quando trabalhar no 
exterior significa proporcionar melhor qualidade de vida aos seus familiares, através das 
remessas de dinheiro. outras vezes, as transferências revelam-se uma condição para 
a própria manutenção desse fluxo de pessoas, uma vez que impedem o rompimento 
dos elos que unem migrantes e não-migrantes. Tais transferências têm, portanto, duplo 
caráter. Promovem a diferenciação daqueles que a elas têm acesso, quando comparados 
aos que não desfrutam desse movimento. Ao mesmo tempo, funcionam como um me-
canismo conservador, mantendo vínculos sociais em situações de distância, assegurando 
a manutenção de laços entre aqueles que partem e os que ficam no país de origem. Tal 
discussão será realizada a partir de alguns exemplares das campanhas publicitárias da 
empresa Western Union, que atua mundialmente no setor de transferências de dinheiro. 
Acompanhando a evolução dessas campanhas, seus discursos e os mecanismos através 
dos quais essas mensagens são construídas, a análise aponta, por fim, para uma questão: é 
possível tratar como um fenômeno universal esse tipo de equacionamento entre as trocas 
materiais e a construção e/ou manutenção de afetos?

TERRAS ‘A mONTE’: PRáTICAS FAmILIARES E DINâmICAS DE mOBILIDADE 
Num CONTExTO RuRAL PORTuguêS

------------
Ana luísa micaelo

ICS - Universidade de Lisboa (analuisamicaelo@gmail.com)

Nesta comunicação propõe-se uma reflexão sobre as complexas relações que se 
estabelecem entre identidade, mobilidade e território, enfatizando a forma como elas se 
articulam com projectos familiares e mecanismos de diferenciação de género em contex-
tos rurais muito marcados pela emigração. Tendo em conta que a estrutura familiar mar-
cada pela emigração caracteriza historicamente o contexto rural do Noroeste de Portugal 
– na medida em que se verifica que as práticas familiares integram sucessivamente, ao 
longo de gerações, membros emigrados temporária ou permanentemente – interessa-nos 
compreender como se constitui a identidade familiar e social daqueles que permanecem, 
como dos que trabalham e vivem durante vários anos noutro(s) país(es). 

Numa altura em que o tema das migrações tem merecido particular desenvolvi-
mento na antropologia, consideramos pertinente que se reflicta acerca da forma como 

“yOu mAy REmOvE THE DOOR, BuT THE DOORFRAmE REmAINS” –
IDENTITIES, CHANgINg OR OTHERwISE, ON EuROPEAN BORDERS

------------
William Kavanagh

Universidad Ceu San Pablo (williamkavanagh@hotmail.com)

Borders are spaces and places of cultural production, at the same time creating and 
destroying meanings. A frontier is not a static entity, but something which is constantly 
being constructed (and reconstructed) in different ways. This paper looks at how the 
anthropological theorizing about borders can help us to understand the social reality of 
those living on some of  Europe’s frontiers. Reference will be made to research by the 
author on a section of the Portuguese-Spanish border.

pAInel ConvIdAdo IX
ClassifiCar – Capital e MoBilidade 

 
Coordenadores
WIlson trAjAno, Universidade Brasília (trajano@unb.br) 
KesHA FIKes, Universidade Chicago (fikes@uchicago.edu)

A ideia que ancora essa proposta de mesa redonda é a de que o movimento é o ingre-
diente básico para a constituição de diferenciações no mundo contemporâneo. Como 
a mercadoria, o movimento não é um fenómeno neutro, não é uma mera categoria. Ao 
contrário, no mundo contemporâneo ele é um valor que produz e mascara diferenças. 
Assim estamos propondo que a variação de capital em todas as suas formas (simbólico, 
social, cultural, religioso, económico) é função do valor movimento, que impele e põe 
em fluxo símbolos, valores, objectos e gente. Indivíduos e grupos mantêm, acumulam 
ou perdem prestígio, riqueza, vocalidade e poder segundo sua inserção no mundo em 
movimento e sua capacidade de manipular as coisas e ideias no permanente fluir. A 
intensidade, direccionalidade bem como a qualidade e quantidade dos entes/itens em 
movimento são elementos importantes que balizam a variação de capital.
Esperamos contar com a participação de pesquisadores interessados na relação entre as 
estruturas e processos de diferenciação (variação de capital em todas as suas formas) e 
a mobilidade dos objectos e ideias. Convidamos os investigadores a focalizar tanto as 
situações ou contextos sociais em que os deslocamentos físicos são valorizados a ponto de 
constituir um ingrediente básico para a constituição da pessoa (comunidades de diáspora, 
transnacionais, os fluxos de turistas) como os contextos opostos em que o movimento e 
a mudança ganham a forma de um anti-valor, retirando prestígio de tudo que está em 
fluxo.
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A DImENSãO SOCIAL DA mOBILIDADE: 
SOCIABILIDADES TRANSNACIONAIS

------------
Claudelir Corrêa Clemente

Universidade Federal de Uberlandia (claudelir@fafcs.ufu.br) 

o presente trabalho analisa os vinculos sociais constituídos por profissionais 
transnacionais ou « expats » como são chamados pelo mercado. Praticamente invisíveis 
nas estatísticas de migração internacional que projetam mais de 200 milhões de pessoas 
que vivem fora de seus locais de origem, estes profissionais transnacionais que circulam 
pelo mundo, vivem de semanas a anos nos países em que estão as multinacionais pelas 
quais trabalham e permanecem nestes locais durante a duração de sua missão. Suas vidas 
encarnam uma intensa mobilidade e dia a dia criam e recriam formas de sociabilidade 
no e pelo movimento. Por meio dos deslocamentos geográficos destes profissionais, 
analisar-se-á os laços de amizade constituídos ao longo da mobilidade; a constituição 
de uma rede social baseada em vínculos de dimensões transnacionais e com conteúdos 
interculturais. Não constituem uma comunidade de posse de claros limites que fornecem 
uma fonte de identidade comum. Entretanto, eles podem formar uma rede pequena, 
coesa e relativamente estável, com base em um capital relacional constituído ao longo de 
seus trajetos transnacionais. 

pAInel ConvIdAdo X
a natureza HuMana e outras – uM Balanço soBre a 
MultipliCidade de perspeCtivas antropológiCas 

Coordenadores:
mArK HArrIs, Universidade St. Andrews (mh25@st-andrews.ac.uk) 
enrIC porqueres I gené, EHESS/LAIoS (Enric.Porqueres@ehess.fr)
AmélIA FrAzão moreIrA, FCSH / Universidade Nova de Lisboa, CRIA 
(amoreira@fcsh.unl.pt) 

Nos últimos anos, a natureza tem vindo a ser pensada e reconceptualizada de variadas 
formas. Uma dessas formas assenta na ideia de que a natureza não devia ser analisada 
como uma realidade à parte. outra vertente que ganhou renovada expressão – face ao 
debate clássico das classificações na antropologia – repensa modos de compreender as 
diferentes classificações do mundo social e natural. Uma abordagem que ganhou igual-
mente expressão teórica baseia-se em reflexões etnográficas sobre a complexidade dos 
modos nativos de conceber e lidar com a natureza. Esta última perspectiva contribuiu 
para um retorno de questões fundadoras da própria antropologia, tais como a natureza 
da humanidade. De facto, o conceito de natureza humana voltou de modos inesperada-
mente produtivos em debates sobre parentesco, por exemplo, especialmente no estudo 

a mobilidade humana e as diferentes categorias espácio-temporais se articulam com 
os processos identitários decorrentes das concepções particulares de família, género e 
trabalho e ainda com certos fenómenos históricos, económicos e políticos. Em vez de 
se ver a deslocação como algo que constitui “um problema”, por receio de que provo-
que um colapso das relações familiares, este estudo da emigração a partir do contexto 
de origem (neste caso, Sever do Vouga), permite-nos compreender a forma como as 
várias dinâmicas de mobilidade ganham verosimilhança. Por outro lado, a análise destes 
projectos migratórios possibilita-nos igualmente aceder a outras práticas sociais locais, 
nomeadamente, a modelos de organização familiar e processos de criação de identidade 
que privilegiam a relação com a terra.

mOvImENTAçõES múLTIPLAS E A ORgANIzAçãO DE muNDOS DIvERSOS: 
quATRO ExEmPLOS PARA DISCuSSãO

------------
Igor josé de reno machado

Universidade Federal de São Carlos (igor@ufscar.br)

o paper procura entender algumas dinâmicas sociológicas dos efeitos da movi-
mentação de pessoas entre diferentes espaços. São quatro exemplos etnográficos que 
procuram demonstrar diferentes dimensões da movimentação como qualificadora de 
capitais distintos. o primeiro exemplo (de transição de uma família do campo para a 
cidade, no interior de Minas Gerais, Brasil) indica o movimento como uma ideolo-
gia “enganosa”, que acaba por beneficiar os que não se movimentaram em detrimento 
daqueles que o fizeram. o segundo exemplo, de uma comunidade rural no interior de 
Minas Gerais (Brasil), indica um processo contrário, da construção de uma elite em 
movimento, contraposta aos que não se movimentam. o contraste entre os dois casos 
gira em torno do valor atribuído à terra em contraposição à circulação das pessoas. o 
terceiro exemplo, que trata da imigração internacional de brasileiros no Porto, Portugal, 
procura entender a movimentação das pessoas a partir do ponto de vista dos sujeitos, com 
implicações intensas na organização interna de uma comunidade brasileira imigrante. 
Nesse exemplo demonstro como a mobilidade qualifica lugares de poder, por dinâmicas 
inesperadas, definitivamente influenciadas pelas políticas de imigração portuguesas. Por 
fim, discorro sobre a migração de valadarenses (Governador Valadares, Minas Gerais, 
Brasil) para outros países do ponto de vista das famílias que ficam. Demonstro como o 
movimento de entes familiares implica na constituição de novas formas de organização 
da família, baseadas em princípios distintos de relacionalidade (relatedness). Com esses 
quatro exemplos procuro discutir um leque amplo de possibilidades de relação entre a 
movimentação e constituição de diversos tipos de capitais. o primeiro exemplo deriva do 
meu trabalho de conclusão de graduação, o segundo da minha dissertação de mestrado, 
o terceiro da minha tese de doutorado e o quarto dos projetos que venho desenvolvendo 
no últimos quatro anos.
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presente na antropologia de hoje. Autores como Tim Ingold, Kay Milton, Bruno Latour, 
Viveiros de Castro ou John Knight (só para mencionar alguns), encontram na tentativa 
para ultrapassar aquela dicotomia cartesiana um caminho para um novo paradigma que 
reintegre ecologicamente o social. Trata-se, afinal, de compreender o que parece ser 
estritamente humano num enquadramento maior, o da biosfera. Encontro-me, neste 
momento, a preparar uma investigação sobre indivíduos/grupos que procuram “formas 
de vida alternativas” (sejam elas chamadas de neo-rurais, neo-hippies…) que tem como 
objectivo central estudar como o ambiente, a paisagem, a natureza é percebida por estes 
indivíduos. Proponho assim apresentar uma comunicação que situa as preocupações 
contemporâneas da antropologia com a dicotomia natureza/cultura e, simultaneamente, 
esboça um projecto de investigação sobre grupos que, por vezes, se auto-intitulam de 
“novos selvagens”.

PARENTESCO, SAzONALIDADE E mARéS Em POvOADOS RIBEIRINHOS DE 
AFuá, ESTuáRIO DO AmAzONAS

------------
rita pestana

ICS - Universidade de Lisboa (nim_ha@yahoo.co.uk; rita.pestana@ics.ul.pt)

o município de Afuá, localizado no estuário do rio Amazonas, Brasil, é uma re-
gião de várzea, inundável periodicamente tanto sazonal, quanto diariamente pelas marés. 
Composto por numerosas ilhas e cursos de água, na sua zona rural, os habitantes (“ribei-
rinhos”) vivem em casas de palafitas ao longo dos rios e igarapés e praticam actividades 
económicas (tais como a pesca, extracção do açaí e palmito e o cultivo da roça) que 
dependem das opções de cada um e dos ciclos das águas. Na organização do trabalho – a 
linguagem social que entrelaça o meio-ambiente nas vidas humanas - centrada na resi-
dência, o parentesco assume um papel importante. Neste contexto, também de estação 
para estação a paisagem muda drasticamente: casas e terrenos podem desaparecer com-
pletamente nas águas, fenómenos geralmente associados à “Cobra Grande” ou a outro 
“encantado” associado à natureza. o objectivo desta comunicação é contribuir para a 
reflexão do pensamento antropológico sobre a natureza e sobre as relações entre o social e 
o natural, partindo de reflexões etnográficas sobre um contexto ainda não anteriormente 
estudado, tanto pela rarefacção de estudos antropológicos na região sobre a temática do 
ambiente, quanto de estudos em regiões de várzea com influência tanto de inundações 
sazonais, quanto de maré. Para esta reflexão, partiremos da questão: como os “ribeirinhos” 
moradores de um rio de uma zona rural do município de Afuá, designada localmente por 
“região de rio morto”, percepcionam o ambiente (terra, cursos de água, animais e plantas), 
entrelaçando as suas vidas nas temporalidades do meio onde habitam?

de novas tecnologias reprodutivas. Neste painel partimos destas linhas de reflexão sobre 
a renovação do pensamento antropológico sobre a natureza para fazer uma espécie de 
balanço sobre a posição actual em que nos encontramos: Em que ponto estamos actual-
mente? o que é que estas reformulações nos trouxeram de mais produtivo? Poderemos 
encontrar diferenças entre, por exemplo, as abordagens marcadas pelas tradições france-
sa, anglo-saxónica e lusófona? Haverá alguma possibilidade de ainda virmos a considerar 
a natureza (humana ou não-humana) como um domínio autónomo? As comunicações 
propostas para este painel poderão seguir este conjunto de ideias ou mesmo alargar o es-
copo do debate para campos ainda mais vastos, tais como a distinção entre as percepções 
coloniais e pós-coloniais sobre a natureza, explorando as formas diversas de a mapear e 
documentar cientificamente.

HORTêNCIA: NATuREzA HumANA, CuLTuRA E DIFERENçA Em um 
ROmANCE AmAzôNICO

------------
Carmem Izabel rodrigues

Universidade Federal do Pará (cir@ufpa.br; cisbel@yahoo.com.br)

Este trabalho é uma proposta interdisciplinar de analisar algumas articulações en-
tre linguagem literária e linguagem sócio-antropológica, como duas formas de expressão, 
diferentes em suas motivações e objetivos, mas complementares em seus resultados, e 
através das quais os sujeitos-atores sociais buscam explicar/interpretar as sociedades e 
culturas – reais e/ou fictícias – que constituem seu objeto de análise. Partimos de um 
romance naturalista, Hortência, de Marques de Carvalho, cujo tema, o desvio social – 
tema antiquado, mas recorrente, tanto na literatura quanto nas ciências sociais – nos 
ajuda a pensar sobre algumas formas de representação da diferença – social, racial, se-
xual – assim como sobre as diferentes “falas” através das quais as relações de oposição e 
complementaridade entre natureza humana e sociedade podem ser enfocados, seja pela 
via romanceada da ficção literária, seja pela descrição pretensamente objetiva do cientista 
social, especialmente quando o escritor-romancista pretende ser, também, um narrador 
de acontecimentos reais.

NATuRALmENTE SOCIAL Ou SOCIALmENTE NATuRAL? (NOTAS PARA umA 
INvESTIgAçãO SOBRE NOvOS SELvAgENS OCIDENTAIS)

------------
paulo d. mendes

CRIA, UTAD (paulo.mendes@utad.pt)

Numa abordagem ecológica poderíamos, eventualmente, até dizer que as poeiras 
têm uma vida social. É certo que elas fazem parte da nossa experiência e que, por isso, 
são parte da vida que vai acontecendo. Nesta medida poderemos perguntar se faz senti-
do continuarmos a pensar com a dicotomia cultura/natureza. Esta é uma questão bem 
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de nação em vários contextos (independências africanas e correlata gestão da diversidade 
étnica e política; expansão do estado no Brasil e correlata gestão de etnicidades e regio-
nalismos, etc.), procuramos estabelecer um espaço de convergência que simultaneamente 
traga trabalhos etnográficos e históricos e propostas analíticas sobre a produção de co-
nhecimento enquanto tecnologia de poder.

ESPECTROS DO COLONIALISmO NAS POLÍTICAS 
mIgRATóRIAS PORTuguESAS

------------
eduardo Caetano da silva

PPGAS – UNICAMP

A comunicação pretende abordar as reconfigurações e persistências de práticas e 
imaginários coloniais no campo das políticas migratórias em Portugal.

Num primeiro momento, focaliza a emigração que, redimida no discurso nacio-
nalista pós-Revolução dos Cravos, passa no plano discursivo da categoria de problema 
social à fiel depositária da idéia de nação além-fronteiras, ora imaginada como diáspora, 
ora como um conjunto de comunidades portuguesas.

Nesse contexto, o Estado português revela uma capacidade ímpar de influenciar 
os emigrantes, através de uma rede de informações que inclui quadros administrativos e 
associações em práticas que remetem tanto aos processos descritos como transnacionais 
pela bibliografia recente, quanto à sobrevivência e re-significação de antigos saberes do 
colonialismo, pensados como tecnologia de controle. Procurando reestabelecer no nível 
analítico os nexos inerentes ao colonialismo/migração, o trabalho busca ainda expor o 
protagonismo do Estado no controle do fluxo de pessoas através do território e seu papel 
numa luta classificatória marcada por oscilações entre discursos etnicizantes e raciais e 
apelos à integração e irmandade.

Por fim, busca-se uma visão mais ampla das lógicas de inclusão/exclusão de pesso-
as à nação que se mostra central na experiência dos emigrantes portugueses mundo afora, 
bem como, dos imigrantes que escolhem Portugal como destino.

ETNOgRAFIAS COLONIAIS, TECNOLOgIAS mIméTICAS: uSOS 
E COSTumES Em TImOR LESTE

------------
ricardo roque

ICS – Universidade de Lisboa (ricardo.roque@ics.ul.pt)

Esta comunicação explora a produção de etnografias coloniais de usos e costumes 
indígenas enquanto tecnologias miméticas de governo e administração, no contexto da 
colonização portuguesa de Timor Leste. Na transição do século XIX para o século XX, o 
estudo de usos e costumes adquiriu crescente importância nas visões de uma colonização 

uSAR E RELATAR é TAmBém CLASSIFICAR. DIFERENçAS SOCIAIS NO 
CONHECImENTO ETNOBOTâNICO, CATEgORIzAçãO DE 

PLANTAS E CONCEPçõES DA NATuREzA
------------ 

Amélia Frazão-moreira
CRIA, FCSH / Universidade Nova de Lisboa 

Ana maria Carvalho
CIMo e Instituto Politécnico de Bragança 

Usar e relatar é também classificar. Práticas de uso e explicações das caracterís-
ticas das plantas implicam procedimentos de denominação, identificação e distinção, 
em processos de classificação que evocam percepções locais e “científicas” da natureza. 
A pesquisa etnográfica e etnobotânica, realizada em duas áreas protegidas do Norte de 
Portugal, permitirá equacionar a classificação do mundo natural enquanto processo de 
acção.

Diferentes conhecimentos e princípios classificatórios, seleccionados e lembrados 
em situação artificial de recolha (metodologia de “pile sorting”) mostram a variabilidade 
social do processo cognitivo de categorização de plantas baseada em diferenças sociais de 
idade, género, escolarização, competências profissionais e experiências individuais. Parte 
desta diferenciação pode ser interpretada à luz das alterações de práticas económicas e 
sociais e da imposição de reconceptualizações da natureza.

Mudanças na apropriação dos recursos naturais, transformação das percepções 
locais do mundo vegetal, fixação do património local, conhecimento fluído e procura 
institucionalizada dos saberes ecológicos tradicionais, são assim dinâmicas recentes e, por 
vezes, aparentemente opostas que “classificam” o mundo rural português.

pAInel ConvIdAdo XI
Biopoder e aCçÃo: territórios, reCursos, populações 

Coordenadores
CrIstIAnA BAstos, ICS – Universidade de Lisboa (cristiana.bastos@ics.ul.pt)
omAr rIBeIro tHomAz, UNICAMP (omarr.thomaz@googlemail.com)

Neste painel reuniremos estudos sobre as tecnologias de governação e controle nos con-
textos coloniais e de exploração de fronteiras nacionais internas, com particular atenção 
ao desenvolvimento de nomenclaturas de etnicidade, classificações raciais e linguísticas, 
teorias de aclimatação e adaptação dos corpos, ideais de habitação e organização do ter-
ritório, gestão do meio e recursos. Ao cruzarmos análises relativas aos saberes e práticas 
produzidos nos contextos coloniais (incluindo a própria antropologia) e de construção 
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FRONTIER ORgANISmS: kARAkuL SHEEP, gENETICS, AND gERmAN 
ImPERIALISm IN AFRICA AND EuROPE

------------
tiago saraiva

ICS – Universidade de Lisboa

Nonhuman animals have become main actors in history of science narratives. 
Donna Haraway’s simians, Sarah Franklin’s Dolly, Robert Kohler’s flies or Karen Rader’s 
mice are now familiar characters to most scholars in the field. In this paper I intend to 
offer Karakul, a breed of domestic sheep, the same epistemological status granted to 
those other nonhuman animals. By following the work of German animal geneticists 
at the University of Halle I will explore Karakul as model organisms for the study of 
heredity during the Nazi period (1933-1945), namely for the development of artificial 
insemination techniques.

Nevertheless, the historical relevance of Karakul goes well beyond its aptitude to 
reveal heredity mechanisms, for this model organism was much prized for its pelt used 
for the famous astrakhan furs. The ability of Karakul to thrive under harsh environmen-
tal conditions and its high value in the international fur market made it a perfect animal 
companion for imperial expansion policies. If during the early twentieth century the 
research undertaken at the Institute for Animal Breeding at the University of Halle was 
tightly connected to German colonization of the arid areas of Western Africa in today’s 
Namibia, in the Nazi period animal geneticists were praising and exploring karakul 
properties for the colonization of Eastern Europe. 

Much of the current interest in the historical role of model organisms in biological 
research doesn’t usually expand beyond laboratory walls. When such characters do leave 
the closed space of the laboratory the narratives tend to lose explanatory power in favor 
of sheer fascination with the hybrid relations weaved between humans and nonhuman 
animals or the blurring of concepts of natural and artificial. This paper will try to overco-
me these limitations by following the circulation of Karakul from laboratory spaces into 
actual sheep farms in frontier territories. Karakul trajectories, having the Halle Institute 
for Animal Breeding as center of circulation, will enable to make material connections 
between German imperialist practices in Western Africa till World War I and the Nazi 
occupation of Eastern Europe. The paper aims at contributing not only to the current 
effort of making nonhuman animals narratives an important part of the history of the 
biological sciences, but as well to make karakul a crucial element of the broader history 
of Germany’s experience with the frontier in the Twentieth Century.    

eficaz e nos projectos de moderna administração da política e da justiça entre as popu-
lações nativas. Este projecto de ligação entre governo e saber pressupunha que a ‘civili-
zação’ e o governo dos povos ‘selvagens’ da ilha implicava o conhecimento rigoroso e a 
reprodução fiel, imitativa, de ritos e leis locais concebidos como distintamente indígenas, 
não europeus. Porém, em muitos casos, os usos descritos como timorenses por estes 
relatos ajustavam-se com dificuldade à alteridade idealizada das culturas indígenas – 
pois apresentavam-se como normas e práticas formadas e activadas, desde longa data, 
pela própria acção dos portugueses. Tomando como base o projecto de estudo de usos e 
costumes de Timor desenvolvido pelo governador José Celestino da Silva, esta comuni-
cação aborda algumas das complexidades da dinâmica mimética deste saber etnográfico, 
expondo as suas turbulências e fracturas internas.

DE DESENvOLvImENTO A DESENvOLvImENTO: ENTRE AS BATATAS E A 
gETROPHA, 25 ANOS Em INHASSuNE (mOçAmBIquE)

------------
omar ribeiro Thomaz

UNICAMP (omarr.thomaz@googlemail.com)

Em 1983, foi desencadeado pelo governo socialista de Samora Machel a operação 
Produção. No período de cerca de três meses, um número indefinido de indivíduos 
classificados como “improdutivos” - “malandros”, “vadios”, “vagabundos” - ou de com-
portamento moral duvidoso - “prostitutas”, “bêbados”, “viciados em drogas” - foram eva-
cuados de centros urbanos e enviados para campos de trabalho. Não há uma cifra exata, 
e os cálculos oscilam entre 50.000 e 100.000 indivíduos que foram estabelecidos em 
regiões distantes, um pouco por todo o país, mas especialmente na região do Niassa. A 
operação Produção, que faz parte da memória dos moçambicanos, se conecta assim com 
outras iniciativas do período socialista, em especial aquelas que promoveram os campos 
de reeducação e as grandes plantações agrícolas comunais. A retória que a cercava era 
da formação do homem novo, a da moralização e, certamente, a do desenvolvimento: 
tratava-se de levar para regiões desabitadas populações que ali deveriam se estabelecer 
e, pelo trabalho, promover o desenvolvimento do país. os campos não existem mais, e 
boa parte dos que foram objeto deste deslocamento forçado voltaram para suas terras 
de origem ou morreram. Alguns campos, contudo, transformaram-se em localidades. 
Em Inhassune, na província de Inhambane, encontramos remanescentes da operação 
Produção. à lembrança do trabalho forçado na agricultura, sem soldo, e da guerra, soma-
-se a realidade presente, também permeada por iniciativas que têm no desenvolvimento 
o mote central. Em ambos momentos – do período da batata, quando da oP, ao tempo 
presente, com a getropha e as promessas dos biocombustíveis – o que encontramos é uma 
complexa relação entre controle estatal e abandono absoluto.
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O PODER DAS águAS: (RE)CONSTRuINDO ImAgENS SOBRE 
um PROjETO DE áREAS mARINHAS PROTEgIDAS Em TENERIFE, 

ILHAS CANáRIAS, ESPANHA
------------

Karyn nancy rodrigues Henriques
Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de La Laguna 

(knrhenriques@yahoo.com.br)

jose j. pascual Fernández
Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de La Laguna (jpascual@ull.es)

Nas últimas décadas observa-se o incremento a escala planetária de distintas figu-
ras de proteção ambiental. Em Espanha, a superfície protegida cresceu vertiginosamente 
a partir dos anos 80, sendo especialmente considerável o caso de Canárias, com 40,4% de 
superfície protegida sob alguma figura de proteção. Apesar de que a maior parte destas 
áreas encontra-se em terra, as zonas costeiras vêm sendo também alvo de projetos pro-
tecionistas, constituindo-se sob distintas categorias atribuídas tanto pela administração 
estatal quanto regional. As Reservas Marinhas de Interesse Pesqueiro (RR.MM.I.P.), fi-
gura que nos ocupa nesta apresentação, implicam, em amplo sentido, na restrição espacial 
y temporal das atividades extrativas e de outras práticas realizadas em determinada zona, 
regulando a exploração dos recursos ali existentes de modo que não afete a integridade 
dos ecossistemas. Tais medidas podem ser um interessante instrumento de proteção 
de certos valores ecológicos e naturais, como também de reprodução de determinadas 
formas de vida. No entanto, as primeiras impressões a respeito de um novo modelo de 
gestão do território e seus recursos podem gerar conflitos e resistências entre os grupos 
de usuários tradicionais. No caso de Tenerife, as populações de pescadores, através de 
suas organizações locais (cofradías), participaram desde um princípio na elaboração das 
propostas em pauta, colaborando com os científicos da ULL e técnicos da administração 
pública impulsora das propostas. Neste processo, as imagens projetadas pelos profissionais 
da pesca em torno aos projetos de reservas variaram, sendo os elementos constitutivos 
desta dinâmica o enfoque central desta comunicação.    

ESSES SANITARISTAS: A CRÍTICA BIPOLÍTICA DE LImA BARRETO
------------

nadia Farage
UNICAMP (nfarage@gmail.com)

Esta comunicação pretende abordar a obra do escritor brasileiro Lima Barreto, 
(1881-1922), em seu aspecto de crítica à política médico-sanitária que se implantou 
nas duas primeiras décadas do século XX no Rio de Janeiro,  com grande impacto sobre 
a população urbana, humana e animal.  Busca, sobretudo, evidenciar ressonâncias, nos 
argumentos do escritor contra a vacinação obrigatória e sua leitura da revolta popular 
que tal tentativa suscitou, do movimento anti-vacínico internacional, inspirado pelas 
idéias de Alfred Russell Wallace, bem como, e de modo mais significativo, do naturismo 
libertário. 

muLHERES, CASAS E PAPéIS: gêNERO, COLONIALISmO E LITERATuRA 
(ANgOLA, 1926-1961)

------------
diego Ferreira marques

Universidade Estadual de Campinas (diegogfm@gmail.com)

Tendo por ponto de partida a análise de algumas narrativas produzidas por mu-
lheres, que enfocam dinâmicas sociais em Angola, entre a segunda metade dos anos de 
1920 e 1961, recortadas no âmbito da chamada literatura colonial, o que se pretende é 
discutir de que forma representações de relações familiais e domésticas, bem como co-
dificações literárias de convenções corporais associadas a concepções de gênero indiciam 
uma relação particular entre colonialismo e moralidade que pode ser pensada pelo viés 
das distinções sociais fundadas sobre percepções de exterioridade e desfamiliarização em 
relação às sociedades nativas. Considerando em especial as redes e os repertórios que 
informam os circuitos de relações sociais que se estabelecem entre as autoras e o universo 
de recepção dessas obras, busca-se reconstituir, por meio das homologias narrativas, o 
complexo de posições sociais que estão envolvidas com a centralidade que a preocupação 
com a constituição da “casa” colonial assume nesses discursos. Pretende-se demonstrar, 
assim, que os discursos sobre “casa” no contexto colonial poderiam ser lidos tanto em 
face da sua relação com formas de representar a legitimidade do assentamento colonial 
branco, quanto, dadas as articulações entre categorias como gênero, raça e classe que 
mobilizam, estariam em conexão com ideais de organização do espaço social da colônia. 
Essa percepção ajudaria, por exemplo, a problematizar a extensão de dadas chaves de 
leitura, como a que prevê uma relação entre concepções de gênero e constituição do 
poder colonial a partir de uma cisão enfática entre espaço público e vida privada.  

CORPOS, FRONTEIRAS, TENSõES: CONTINuIDADES 
COLONIAIS/PóS-COLONIAIS 

------------
Cristiana Bastos

ICS – Universidade de Lisboa

Nesta apresentação exploraremos a dupla noção de fronteira – de expansão 
(frontier) e de circunscrição (border) – como caso limite em que se articulam políticas 
governamentais (fixação ou expansão de fronteiras), trajectórias individuais dramáticas e 
produção de identidades colectivas. Com base em estudos de etnografia contemporânea 
e histórica, e com o objectivo de desenvolver instrumentos conceptuais partilháveis, exa-
minaremos um espectro de situações que vão da fixação de fronteiras políticas coloniais 
em África no século XIX aos fluxos, disjunções e produção de fronteiras e identidades 
no século XXI. 
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construções sociais determinadas por contextos culturais específicos. Mais do que uma 
simples maneira de olhar o passado, o património deve ser entendido, no presente, como 
um veículo estratégico de produção, afirmação e legitimação de identidades colectivas.

LA ACTIvACIóN DEL PATRImONIO mARÍTImO, DEL OBjETO AL PAISAjE
------------

eliseu Carbonell
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (eliseuc@icrpc.cat)

Esta comunicación se basa en una investigación realizada en la costa central 
catalana sobre los procesos de patrimonialización del paisaje y la cultura marítima. A 
través de analizar la creación, a mediados de 2007, de un pequeño museo o “centro de 
interpretación” de la pesca tradicional, situado en la playa, pretendo mostrar como en la 
búsqueda de autenticidad y conservación de la cultura tradicional local, las categorías de 
lo auténtico, lo tradicional y lo popular entran en contradicción con lo público e incluso 
con las mismas categorías que pone en marcha el proceso de activación del patrimonio.

El análisis etnográfico muestra que el proceso de patrimonialización no se limita a 
unos objetos ligados a la pesca y la navegación tradicional o a unas instalaciones museís-
ticas, sino que se extiende a toda la playa y al conjunto del paisaje marítimo, atribuyendo 
al paisaje una categoría de patrimonio. Como ha mostrado Christopher Tilley, identidad, 
paisaje y patrimonio están muy estrechamente relacionados. La patrimonialización del 
paisaje marítimo actúa en este caso como retorno simbólico al pasado y está inextrica-
blemente ligado a las políticas de identidad, a las ideas sobre con quien se quiere vivir y 
a quien se quiere excluir, quien forma parte del grupo y quien queda fuera de él. Hemos 
podido constatar estas dinámicas en el proceso de patrimonialización al que estamos 
asistiendo. La finalidad de esta comunicación es reflexionar sobre estas dimensiones 
políticas del patrimonio, el lugar de lo público en los procesos de patrimonialización.

CLASSIFICAçãO DO PATRImóNIO RuRAL
------------ 

saikiran datta
Município de Óbidos, CIID – IPLeira (saikirandatta@yahoo.com)

Visto que o tema do congresso é pertinente, quer no contexto de museu, quer no 
contexto de património, iremos focar sobre o assunto de classificação do património 
do mundo rural. Na actualidade, o património rural ganha nova interpretação e rele-
vância visto que se trata de uma realidade em vias de desaparecimento. No seu estudo 
de Inventário do Património Rural de Óbidos, este autor utiliza esta ferramenta como 
alicerce de um processo de preservação e de valorização, redefinindo o conceito de 
património que incorpora outras vertentes. Desta forma, defende a opinião que esta 
classificação antecede o processo de musealização e de dinamização do património in 
local. o resultado deste ensaio permite identificar, registar e classificar o património, bem 

Com efeito, o ideário naturista inspirou várias práticas libertárias na América do 
Sul, tais como o vegetarianismo, a recusa à vivissecção de animais em experimentos cien-
tíficos, a formação de comunidades alternativas em áreas rurais e, em particular no Brasil, 
a luta contra a implantação da vacinação obrigatória da população humana e animal. 
Em suma, o naturismo libertário representou reação sistemática à consolidação no país 
daquilo que hoje, na esteira de Michel Foucault, definimos por biopoder, este poder do 
Estado moderno que, em inversão simétrica do antigo regime, é o de “fazer viver e deixar 
morrer”. Em seu diálogo criador com o ideário naturista, a obra de Lima Barreto, na 
crônica e na ficção, permite indiciar a resistência  biopolítica libertária no Brasil à época 
e detalhar disputas conceituais quanto ao corpo, à vida e à condição humana.
 

pAInel nº 1 
oBjeCtos CoMuns de onteM, oBjeCtos de Museu Hoje - proCessos 
de ClassifiCaçÃo e de aCtivaçÃo patriMonial nos Museus 

Coordenadoras: 
elIsABete CurtInHAl, Ecomuseu Municipal do Seixal (elisabete.curtinhal@cm-seixal.pt)
márCIA CArvAlHo, Museu Marítimo de Ílhavo 

os museus são das instituições que mais têm contribuído para os processos de clas-
sificação do mundo, legitimando a sua acção através do recurso a conceitos e práticas 
diferenciadoras que produzem conhecimento sobre os objectos e, mais importante ainda, 
sobre o nosso entendimento relativamente a esses objectos. Através das suas práticas 
ordenadoras, os museus atribuem significados a objectos, conferindo-lhes valor museo-
lógico, que evocam e “conservam” memórias sobre práticas e grupos culturais perdidos 
num passado recente ou ameaçados pela modernidade. Através de conceitos que definem 
o que é tradicional, único e/ou autêntico, os museus legitimam os processos pelos quais 
elegem os patrimónios, materiais e imateriais, a preservar. É a partir desta escolha que 
são constituídas as colecções e construídos os discursos expositivos, produzindo novas 
classificações dos mundos que pretendem interpretar e representar num contexto de 
novas relações globais mas de afirmação do local.
No âmbito do presente painel, pretende-se promover uma reflexão crítica sobre esses 
conceitos e práticas, em particular os que estão relacionados com os processos de selecção 
e classificação assim como de activação do valor de bens patrimoniais. De entre o vasto 
leque de informações e de objectos que nos rodeiam, segundo que critérios se procede 
à selecção daquilo que é culturalmente relevante? o que define a relevância cultural 
de um objecto, ou por outras palavras, o que é o património cultural? Quem, e em que 
circunstâncias, possui a legitimidade para atribuir o qualificativo patrimonial? Perante 
estas questões, propõe-se um novo entendimento sobre os bens patrimoniais enquanto 
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igual que ocorre noutros procesos de produción artesanal, a creatividade dos artesáns é a 
única constante nun mundo de formas e técnicas en constante evolución.

DE ONDE PARA ONDE? DILEmAS NO PROCESSO DE INFORmATIzAçãO DE 
COLECçõES ETNOgRáFICAS. NOTAS DO muSEu ANTROPOLógICO DA 

uNIvERSIDADE DE COImBRA
------------

Ana rita Amaral
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (ana_rita_amaral@hotmail.com) 

maria do rosário martins
Museu Antropológico/Museu de História Natural da Universidade de Coimbra 

(martinsr@antrop.uc.pt)

Kirshenblatt-Gimblett (1991) diz-nos que objectos etnográficos são objectos de etno-
grafia. Apesar do aparente pleonasmo, a autora apela à desconstrução da natureza pré- 
-concebida e reificada destes objectos, dos quais se espera que tenham um certo aspecto 
e um conjunto de histórias interessantes para contar. São trazidas para as práticas muse-
ológicas algumas das tensões que partilham com o método etnográfico: fazer escolhas, 
recolher e fragmentar informação, atribuir valor, reinventar, classificar. 

A complexidade do objecto etnográfico confronta-se hoje com as novas possibili-
dades associadas ao recurso às plataformas digitais e à enfatização do papel de mediação 
e comunicação dos museus.

A abordagem dirige-se às colecções etnográficas do Museu Antropológico da 
Universidade de Coimbra, iniciadas no século XVIII, na sua grande maioria de origem 
colonial, e à constituição recente do Museu Digital da Ciência. Propomos pensar as 
histórias materiais destes objectos face aos desafios colocados pelos recentes processos de 
informatização. Deveremos pensar esta história como um caminho linear? Do material 
para o virtual? ou os objectos nos museus são uma fonte aberta e contínua de significa-
dos e valores? Tornam estas novas tecnologias multimédia o fluxo da informação e dos 
próprios objectos mais fácil e imediato?

Colocamos, assim, à discussão as potencialidades e fragilidades dos processos de 
informatização, enquanto processos de classificação, resignificação e revalorização dos 
objectos do museu. Processos que exigem das práticas museológicas um sentido apurado 
de responsabilidade ética perante novas configurações de poder e prioridades institucio-
nais entre o local e o global.

como estudar e aprofundar a vida rural de um povo, focando sobre a evolução dos núcleos 
rurais. o património é veículo de análise que permite reconstituir a sociedade agrícola de 
outrora, quer em termos sócio-económicos, quer em termos culturais. Tem possibilitado 
desvendar aspectos da comunidade rural, a cultura do povo e a cultura da terra.

Pretende-se, neste painel temático, partilhar com o público o Projecto PAo 
(Património das Aldeias de Óbidos) do Município de Óbidos, realizado em 2007-2008 
como um estudo preliminar de três aldeias-piloto. Partilharemos as tipologias do inven-
tário definidas por este autor; as tipologias de classificação referente ao património rural 
(sistemas de produção tradicionais, espaços de uso agrícola e sistemas de captação e de 
abastecimento da água); e a análise do estado de conservação e de funcionalidade. o 
resultado do ensaio, que tem uma aplicação universal, mostra a identidade rural de uma 
região estremenha através do estado dos seus bens patrimoniais.

A OLERÍA TRADICIONAL DE NIñODAguIA OuRENSE: INvESTIgACIóN E 
muSEALIzACIóN

------------
Fátima Braña rey

Museo Etnolóxico de Ribadavia (qkbranha@yahoo.es)

Na comunicación pretendo mostrar como distintos procesos sociais, políticos 
e técnicos veñen a confluír nos esforzos pola conservación e difusión do patrimonio 
cultural e dos museos.

Niñodaguía é unha pequena aldea da provincia de ourense na que aínda con-
sérvase o traballo artesán tradicional da olería. o súa peculiar materia prima xunto cun 
traballo distintivo nas formas e moldeado do barro fan desta olería unha das máis signi-
ficativas de Galicia.

Distintos procesos acaecidos na segunda metade do século XX fan que dos 100 
obradoiros existentes hoxe queden só tres. Neste sentido, a supervivencia das formas e 
do saber facer está en perigo de desaparición e así, desde os anos 1970, sucédense unha 
serie de iniciativas para agrupar e fortalecer as relacións e difusión deste patrimonio 
material e inmaterial. Estas iniciativas procuran a posta en valor e difusión da olería 
tradicional e ao tempo son procesos que se veñen sucedendo co obxectivo de procurar un 
desenvolvemento da comunidade.

Entre as devanditas iniciativas inaugurouse un museo da olería. Tiven a ocasión 
de facer un traballo de campo de recollida e contraste das opcións e oportunidades para 
unha nova experiencia neste sentido.

Entre os distintos ámbitos que se investigaron foi necesario contextualizar o traballo 
da olería dentro da artesanía e da sociedade agraria á que pertencen tradicionalmente, 
achegarse ao proceso de traballo en relación aos elementos e atender a clasificación das 
pezas e formas significativas. Un proceso técnico que ven sendo desenvolvido desde hai 
tempo por distintos etnógrafos e que non carece de interese. E puiden comprobar que, ao 
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a posse de determinados objectos confere ainda uma valorização especial ao próprio 
museu.

Assim, ao ser-me proposta a elaboração de um conceito para a colecção de má-
quinas de escrever, deparei-me com várias questões: que critérios utilizar para a recolha 
de objectos? Que propostas de categorização? Que riscos correm objeto e investigador 
durante este processo? Como intervem o museu no discurso do objecto e de que maneira 
o objecto condiciona o discurso museológico?

Esta reflexão tem como base o caso da proposta de inventário do espólio de ma-
quinas de escrever do Museu da Comunicação em Berlim.

DImENSõES APRIORÍSTICAS DO vALOR PATRImONIAL: A RECONSTRuçãO 
DA mEmóRIA DO CINEmA BRASILEIRO

------------
gustavo santos elpes

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (gustavo_elpes@yahoo.com.br)

A apresentação objetiva refletir sobre a ‘identidade patrimonial’ dos primeiros regis-
tros fílmicos produzidos no Brasil, recuperando o momento em que se deu a entrada desses 
objetos nas instituições de guarda e preservação, isto é, deslocados para os contextos 
institucionais dos museus e coleções. Procura-se compreender o modo pelo qual este ob-
jeto passa a se expressar e se legitimar em meio às definições sobre o ‘patrimônio’, já que 
parece não se ajustar a algumas das categorias mais tradicionalistas ou oficiais de classi-
ficação. A imprecisão quanto sua ‘natureza institucional’ permite que possamos intervir 
nas próprias dimensões apriorísticas que têm algumas das categorias mais importantes 
ligadas a idéia de ‘patrimônio’ e aos processos de patrimonialização deste ‘objeto cultural’ 
nos espaços de classificação e identificação. Essa indeterminação infere por um lado na 
própria defesa desses registros fílmicos em seu valor patrimonial (e no uso da categoria 
de patrimônio como categoria de ação do presente e sobre o presente) e, por outro lado, 
numa articulação entre a ‘memória do audiovisual’ e sua ‘identidade internacionalista’, ou 
seja: não mais tão demarcadas por uma leitura nacionalista do ‘bem cultural’– demanda 
esta já bastante dispersa no mundo contemporâneo –, mas acentuadas pela necessidade 
de alinhar nossa trajetória cinematográfica às contingências globais, quais sejam, aquelas 
tencionadas pelas teorias que tendem a perceber as trajetórias do cinematográfico a partir 
do contexto da modernidade. Parece ser sob esse ‘mantra’ que a “memória do cinema 
brasileiro” se envolve num acordo de construção e reconstrução pública do que deve ser 
esquecido e o que deve ser lembrado, ou seja, de sustentar a memória num ato peculiar de 
“escrita e narrativa” sobre o ‘cinema brasileiro’.

ACERvOS ETNOgRáFICOS E ARquEOLógICOS, NOvAS LINguAgENS 
ExPOSITIvAS E RELEITuRA DAS ExPOSIçõES NO mAE/uFBA, BAHIA, BRASIL

------------
Carlos Caroso

Museu de Arqueologia e Etnologia - UFBA (caroso@ufba.br)

Instalado num dos prédios mais antigos da cidade de Salvador, onde foi fundado 
o Colégio Máximo da Companhia de Jesus no Brasil em 1561, o Museu de Arqueologia 
e Etnologia da Universidade Federal da Bahia busca renovar-se para se adequar às de-
mandas de ser um museu que valoriza e preserva o patrimônio com fins educativos. 
Neste sentido, discute e implanta novas concepções, conceitos, linguagens expositivas e 
inovações nas formas de expor e educar. Desde fins de 2004 desenvolvem-se ações no 
sentido de renovar a gestão de seus acervos, no que se refere à guarda e conservação, in-
tervir no espaço expositivo em busca de valorizá-lo e adequá-lo às demandas expositivas 
e de visitação (acessibilidade, circulação, serviços básicos). Mais recentemente busca-se 
desenvolver exposições com uso de multimeios e recursos de informática, como forma 
de superar as limitações que são impostas pelo reduzido espaço expositivo e valorizar os 
vestígios arquitetônicos coloniais únicos do sítio arqueológico em que foi implantado. 
Nesta apresentação discutimos as estratégias utilizadas para solucionar vários fatores 
propiciadores e impeditivos, assim como as estratégias de gestão voltadas para a promo-
ção educativa do patrimônio único que se encontra sob guarda do Museu de Arqueologia 
e Etnologia da Universidade Federal da Bahia.

A RELAçãO COm O OBjECTO Em CONTExTO muSEOLógICO: 
INvENTáRIO DE máquINAS DE ESCREvER NO muSEu DA COmuNICAçãO 

Em BERLIm
------------

luís Filipe Batalha
Museum für Kommunikation Berlin (luis.batalha@web.de)

A colecção desempenha um papel fundamental na definição da identidade do pró-
prio museu. o estudo das colecções, bem como o inventário propriamente dito, mais do 
que uma classificação ou antecâmara de um discurso expositivo, consiste num processo 
de reflexão sobre si mesmo essencial para a sua definição enquanto elemento conservador 
de memória e produtor de discursos. Este aspecto reveste-se de particular importan-
cia se atendermos ao facto de que o museu se assume como elemento legitimador do 
património.

A abordagem ao objecto, além de descritiva, é ainda uma interacção de cariz sen-
timental que pode implicar a perda de distanciamento do investigador em relação ao 
objecto. Além disso, retirando ao objecto a sua funcionalidade, a bem da conservação, 
vai estar a criar-se um novo objecto. Deste modo, fora do seu contexto, criteriosamente 
seleccionado, é conferida ao objecto uma nova valorização com as subjacentes represen-
tações. Existe aqui, de certa forma, uma espécie de fetichismo museológico, sendo que 
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eles. Antigos patrimônios culturais resultam usados como ferramentas privilegiadas para 
dessencializar as narrativas nacionais, abrindo novos espaços históricos sobre os quais 
instalar a presença e legitimidade dos grupos indígenas tanto nos processos de formação 
do estado-nacional quanto no presente. Demonstrar-se-á a relevância de tais usos, como 
condição de possibilidade para ensinar o sentido e o porquê da memória traçada com os 
objetos neste tipo de instituições.

A FABRICAçãO DE um PATRImôNIO Em COLEçõES: 
A gEOgRAFIA DA NAçãO Em ExIBIçãO

------------
Carla dias

PUC, Rio de Janeiro (cdias@puc-rio.br)

Pensar o “Patrimônio” como uma construção social, significa dizer que não é um 
fenômeno universal, não se produz em todas as sociedades nem em todos os períodos 
históricos. A noção de patrimônio está associada a uma perspectiva histórica, onde o 
tempo é dimensionado em representações de caráter nacional que, por sua vez, acionam 
sentimentos sobre uma determinada coletividade ligada a um espaço circunscrito de 
território. o patrimônio surge por uma atribuição de valor, quando os objetos passam a 
ser reconhecidos como signos culturais de um determinado grupo social.

A formação de um acervo nacional e a de um patrimônio foram fundamentais 
para a elaboração do projeto de nação. o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), criado no Brasil em 1937, foi a primeira agência estatizada para a 
proteção do patrimônio nacional. A sua criação levou à implementação de práticas de 
proteção vinculadas à administração federal, das quais o Museu participou de modo 
efetivo, sendo uma das instâncias de tombamento a relativa ao patrimônio etnográfico. 

o nacionalismo como política de Estado no Brasil, nas décadas 1930 e 1940, foi 
cercado por redes que compunham a “unidade nacional”. Foi no bojo desse empreen-
dimento de caráter nacional e nacionalista que o Museu Nacional montou a Coleção 
Regional, conjunto de objetos que representariam os segmentos da nação e os tipos 
humanos. 

Neste trabalho, pretendo tratar deste processo explicitando os vínculos entre o 
Museu Nacional e o SPHAN, empreendido por agentes autorizados dessas duas  insti-
tuições, que resultou na formação da chamada Coleção Regional do Museu Nacional.

FRANCISCO LAgE E A CONSTRuçãO DE umA ARTE “gENuINAmENTE 
POPuLAR”. 1935-1957

------------
vera marques Alves

CRIA (vera.mmma@gmail.com)

Esta comunicação tem como objectivo reflectir em torno de um contexto parti-
cular da construção da ideia de tradicional e de autêntico: o da política de exibição da 
arte rústica portuguesa por parte do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) nas 
décadas de 30 a 50 do século XX. Debruçar-se-á sobretudo na acção de Francisco Lage 
que, até 1957, presidiu à secção de etnografia daquele organismo, tendo sido igualmente 
o primeiro director do Museu de Arte Popular. Através da análise de documentação de 
arquivo, tentar-se-á, assim, elucidar os processos efectivos pelos quais a constituição da 
imagem de uma arte rústica genuinamente nacional no seio da campanha etnográfica 
do SPN obedeceu a uma aproximação altamente selectiva aos elementos da vida rural 
portuguesa.  

Embora o tema aqui proposto nos reenvie para uma realidade pretérita, a sua 
pertinência não é apenas a de um aprofundamento da reflexão sobre as ideias de genuíno 
num contexto histórico singular. Com efeito, a discussão sobre esse processo desven-
da representações e contradições que não estão ausentes nas aproximações actuais aos 
valores da autenticidade e do tradicional, criando assim novas pistas para interrogar os 
processos contemporâneos de demanda do genuíno, em particular no que diz respeito ao 
artesanato e à “arte popular”. 

Neste sentido, esta comunicação enquadra-se na questão mais vasta que, de acordo 
com Edward Bruner, se coloca nos dias de hoje não só a etnógrafos, como a turistas e 
populações locais: de que modo é que a autenticidade é construída e quais são os processo 
subjacentes à sua produção.

OBjETOS ALHEIOS, HISTóRIAS COmPARTILHADAS: AS RESSIgNIFICA-
çõES DO PATRImôNIO NO âmBITO DE um muSEu ETNOgRáFICO

------------
Andrea roca

Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (andreacmroca@gmail.com)

A partir da pesquisa de campo realizada no Museu Etnográfico “Juan Bautista 
Ambrosetti” da cidade de Buenos Aires, propor-se-á uma análise das ressignificações 
patrimoniais desenvolvidas em uma das mostras sobre grupos indígenas. Neste museu de 
forte tradição arqueológica, os atuais usos do passado respondem a um projeto de recu-
peração histórica que, desenhado a partir dos objetos, propõe eliminar a noção de ‘povos 
sem história’ e devolver aos indígenas seu lugar nas narrativas do passado argentino. Sem 
colonizar esse passado por meio de um sistema interpretativo exterior e arbitrário, pro-
põe-se uma mise-en-scène a partir dos objetos do museu e dos preconceitos dos visitantes, 
reformulando-se através dos mesmos o traçado de anteriores distâncias entre o nós e o 
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em torno deste universo que remete entre outros, ao plano dos saberes, celebrações e 
ofícios ditos tradicionais. Pretende-se com isso pensar sobre sistemas de classificação e 
representação cultural por meio de bens, em princípio materiais, que remetem ao mundo 
dos significados.

ExIBIçõES DO PATRImôNIO: O muSEu E A CIDADE
------------

daniel reis
CNFCP/CPDoC/IFCS (drreis55@yahoo.com.br)

Esta comunicação tem por objetivo refletir sobre as formas de exibição do que vem 
sendo classificado como patrimônio imaterial em instituições culturais e sítios urbanos. 
Parte-se da premissa de que os contornos que ganharam a categoria patrimônio imaterial 
colocaram em cena também, novos agentes, questões e embates em torno de um campo 
outrora denominado cultura popular e/ou folclore. Se os processos de patrimonializa-
ção se pautam no discurso da preservação e salvaguarda, de construção de memórias 
e identidades; no contexto contemporâneo dialogam também com ditos processos de 
mercantilização da cultura traduzidas por termos como espetacularização de práticas 
tradicionais. o que se sugere discutir, em específico, são as imbricações entre mercado e 
cultura nas formas como bens patrimoniais que remetem ao plano dos saberes, celebra-
ções e ofícios vem sendo exibidas em museus, centros culturais e a urbe. Acredita-se que 
estes locais tornaram-se espaço potencial na construção de narrativas e silenciamentos 
em torno deste universo. Pretende-se com isso pensar sobre sistemas de classificação e 
representação cultural por meio de bens, em princípio materiais, que remetem ao mundo 
dos significados. 

A REPRESENTAçãO muSEOLógICA DA guERRA COLONIAL PORTuguESA
------------

robert stock 
 Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Europäische Ethnologie 

(saltomusik@yahoo.de)

A memória europeia está condicionada sobretudo pelas duas Guerras Mundiais, 
pelos crimes do regime nacional-socialista bem como os do regime comunista. Contudo, 
o desenvolvimento dos últimos anos mostra que a memória do colonialismo tem ga-
nho uma importância crescente. Apesar do seu passado “imperial” Portugal parece não 
acompanhar este desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito às instituições 
museológicas.

Embora um debate público sobre o colonialismo português e sobre a guerra co-
lonial ainda esteja por ser realizado, a memória da guerra colonial está bem presente na 
actualidade portuguesa. Cerca de 800.000 jovens fizeram o seu serviço militar em África 
entre 1961 e 1974. Nos últimos anos, muitos desses homens começaram a falar da sua 

muSEu E CIDADANIA PATRImONIAL: mEmóRIA E IDENTIDADE 
AFRO-BRASILEIRA Em OuRO PRETO (mg), BRASIL

------------
manuel Ferreira lima Filho

Universidade Federal de Goiás/Faculdade de Ciências Sociais (mflimafilho@yahoo.com.br)

ouro Preto (1698), antiga Vila Rica, capital de Minas Gerais tem um lugar de 
destaque no imaginário nacional brasileiro pela suas expressões históricas relacionadas 
às cenas do movimento de independência e liberdade, arquitetura colonial, expressões 
religiosas barrocas e de instituições de saber. Tomada pelo Estado como Patrimônio 
Nacional em 1933, e  reconhecida como patrimônio da Humanidade no ano de 1980, a 
cidade é um museu aberto. Enquanto cidade patrimonial, ela é um espaço de mediação 
entre a idéia da nação e eventos históricos marcados na materialização da fisionomia 
da cidade e na constituição de relações sociais.  No contexto dessa cidade símbolo na-
cional, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e de Santa Ifigênia, uma princesa 
negra,  juntamente com Chico Rei (um rei africano que compra sua liberdade e fi-
nancia a construção da igreja)  tem uma significação notória para a comunidade que a 
circunscreve. Assim, a cidade, a igreja e a santa equacionam-se a objetos culturais que 
produzem ressonâncias patrimoniais, se tornam mediadores temporais (ontem, hoje e 
futuro) e evocam memórias subjetivas e coletivas, numa trama intertextual formado pelos 
fios das narrativas que arranjam tensões e pontos convergentes  na tecedura que desenha 
a cidade patrimonial. Vista para fora (turistas) e visto por  dentro (nativos), a igreja pode 
ser contextualizada no campo museal contemporâneo relacionando temas como raça, 
cidadania, ética, política e conflito.

pAInel nº 2
Museus e patriMônio iMaterial 

Coordenador: 
dAnIel reIs, CNFCP/CPDoC/IFCS (drreis55@yahoo.com.br)

Este painel tem por objectivo reflectir sobre a relação entre museus e o que vem sendo 
classificado como património imaterial, suscitando um debate sobre de que modo estes 
bens são representados e que tipo de conhecimento se tem produzido a seu respeito em 
tais instituições. Parte-se da premissa que os contornos que ganharam a categoria patri-
mónio imaterial, sobretudo em países como o Brasil, para além de ampliar a concepção 
de património cultural colocaram em cena também, novos agentes, questões e embates 
em torno de um campo outrora denominado cultura popular e/ou folclore. Neste sentido, 
os museus que nos últimos anos passaram a ocupar papel central no plano das instituições 
culturais, tornaram-se um espaço potencial na construção de narrativas e silenciamentos 
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PATRImôNIO CuLTuRAL muSEALIzADO: 
O “guARDIãO” DE AmBIguIDADES

------------
margarida do Amaral silva

UFG-UCG-SECTEC (m.amaral.amaral@gmail.com)

As premissas centrais referentes a este estudo tendem a esboçar abordagens, ini-
cialmente, para a construção da idéia de patrimônio – que para diversos autores possui 
amplo significado - e que, ao longo da história, passou a configurar as mais diversas 
conotações. Em seguida, serão expostas considerações sobre memória e identidade à luz 
de autores que intercalam reflexões sobre a materialidade e imaterialidade dos registros 
humanos. A noção de “patrimônio cultural”, a partir deste ponto, será encadeada aos 
processos de musealização de bens patrimoniais, a partir de exposições sobre o perfil 
ambíguo de instituições musealizadas, bem como o caráter (in)tangível dos bens que 
compõem tal patrimônio cultural. 

“vOLTAR á TERRA”: A ImPORTâNCIA DAS TéCNICAS ARTESANAIS 
TRADICIONAIS COmO PATRImôNIO INmATERIAL

------------
Xosé Antonio Fidalgo santamariña

Universidade de Vigo, Proxecto Ronsel (jfidalgo@uvigo.es)

Fátima Braña rey
Universidade de Vigo, Proxecto Ronsel (qkbranha@yahoo.es)

“Voltar á terra” é a frase dun informante significado mediador na transmisión do 
patrimonio dunha comunidade galega. Con esta frase, o informante subliña a necesidade 
de conservar o coñecemento sobre o medio e o saber do artesán para o uso e transforma-
ción dos recursos naturais.

Este informante procurábase de conservar e difundir o coñecemento para saber 
onde atopar auga, como facer unha ferramenta de ferro ou cal é o calzado mais axei-
tado para ir traballar ao campo co gando. Deste xeito queda ilustrado que as técnicas 
artesanais tradicionais van moito mais lonxe do que é a súa contemplación nas vitrinas 
dos museos e son pegadas das fórmulas de adaptación (produción e reprodución) dunha 
comunidade nun territorio.  

Por outra banda, o produto artesán na actualidade ven de se reconverter para usos 
moi distintos: a olería que nos tempos servía como medida de capacidade hoxe adorna 
os balcóns con plantas floridas, as cestas para o transporte da uva son exóticos contedores 
da roupa, etc. Non en tanto, mais aló do produto e o uso que del se fai, o que perdura é 
o coñecemento e a súa vinculación cunha paisaxe, coa sociedade que se vincula ao seu 
territorio. 

A nosa comunicación, recolle a categoría de patrimonio cultural da UNESCo 
das técnicas artesanais tradicionais, quer salientar a importancia do coñecemento, 

experiência. Esta comunicação pretende analisar como se articula a perspectiva destas 
testemunhas através da representação museológica.

Numa abordagem interdisciplinar são entrelaçadas teorias de ciência de memó-
ria com métodos de antropologia e museologia para realizar uma análise detalhada de 
uma exposição enquanto representação particular de uma memória colectiva. o estudo 
centra-se nos objectos expostos bem como nos textos que os acompanham e os classifi-
cam enquanto elementos da reconstrução do passado. No centro da investigação está a 
pequena mas única exposição permanente patente na capital portuguesa que trata este 
tema: “o Combatente” no Museu do Combatente em Lisboa. Este museu pertence à Liga 
dos Combatente, que será entendida como um agente da política de memória.

o estudo da exposição dos veteranos revela que não é realizado um trabalho de 
memória crítico do passado ditatorial e colonial. A representação da guerra colonial 
não tem ligação com os dados políticos de relevância nacional. Além disso, a forma 
de abordar temáticas como a violência de guerra ou os movimentos independentistas 
é problemática. No entanto, é de salientar que as falhas que esta exposição revela não 
encontrem, nos museus portugueses, contra-resposta.

IDENTIDADES Em muDANçA: REFLExõES Em TORNO DA CONSTRuçãO 
DO PATRImóNIO COm OS ACTORES SOCIAIS LOCAIS

------------
lorena sancho querol

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (lorenaquerol@gmail.com) 

os países signatários da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial enfrentam o desafio de construir, sólida e conscientemente, um conceito de 
património integral adequado às exigências da cultura contemporânea. Neste processo, 
métodos, técnicas e critérios de trabalho, devem ganhar forma e permitir aos actores 
sociais a concretização de um desenvolvimento justo das práticas culturais, que não esteja 
só ligado a fins lucrativos, para serem abandonadas quando estes cessam. As sociedades 
conhecedoras da mais valia das suas heranças criam auto-estima e confiança.

No caminho que vai do singular ao plural, do histórico ao cultural, do monu-
mental ao quotidiano, assistimos à transformação paulatina de conteúdos, e percebemos 
a importância da activação patrimonial por meio da participação dos agentes sociais 
locais. o Museu pode ser uma entidade activa nestes processos. Reflectimos com base 
nas seguintes questões: a) A importância de criar uma estrutura de trabalho que contem-
ple a participação dos actores sociais locais ao longo do processo de patrimonialização, 
outorgando-lhes o lugar e o papel que lhes corresponde na construção social da cultura 
local; b) A partir de aqui, a necessidade de aprender a caminhar com eles percebendo 
outras manifestações culturais, o seu quotidiano e a sua constante transformação, através 
de um motor de produção de conhecimentos como é o Museu.
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TRAçOS Em mADEIRA E POLÍTICAS PúBLICAS: “SANTEIROS” DO PIAuÍ 
E OS SENTIDOS DO REgISTRO DE SuA ARTE COmO 

PATRImôNIO CuLTuRAL ImATERIAL BRASILEIRO
------------

denise dos Anjos mascarenha
UFPI (denisemascarenha@gmail.com) 

maria dione Carvalho de moraes
UFPI (mdione@superig.com.br) 

Em 2000, através do Decreto-Lei 3.551/00, é instituído no Brasil o Registro do 
Patrimônio Cultural Imaterial como instrumento legal a ser utilizado na preservação 
das práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que comunidades, 
grupos ou indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
No ano de 2008 é solicitado, através do Conselho de Jovens Artesãos do Piauí e da 19ª 
Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN-Piauí), o registro da Arte Santeira piauiense. Esse fenômeno social é aqui 
analisado com vistas a entender os sentidos atribuídos pelos próprios demandantes, os 
chamados santeiros, ao registro da sua arte na Política de Preservação do Patrimônio 
Cultural Brasileiro. Para tanto, a pesquisa em curso busca entender os itinerários desse 
ofício, no Piauí: quem o exerce e por quê, como se popularizou, assim como dificuldades 
e expectativas dos santeiros em relação à atividade. Nesse processo, categorias como arte, 
cultura, identidade, memória, devoção popular e patrimônio (material e imaterial) se 
fazem presentes na abordagem de cunho qualitativo cujo método de investigação con-
templa: levantamento bibliográfico, análise documental, observação direta com entre-
vistas semi-estruturadas (destacando aspectos das histórias de vida dos entrevistados), 
conversas no cotidiano, produção de imagens fotográficas e videográficas, e registros em 
diário de campo. 

pAInel nº 3
identidades e diversidades: as linHas 
CoM que se CoseM as pertenças  

Coordenadores:
rICArdo vIeIrA, CIID /IPLeiria (rvieira@esecs.ipleiria.pt)
FernAndo mAgAlHães, CIID /IPLeiria (fmagalhaes@esecs.ipleiria.pt)

A identidade, conceito clássico da antropologia, a par do de cultura, é hoje objecto de 
vários reconceptualizações (Bastos e Bastos, 1999). Assiste-se à emergência de cada 
vez mais estudos que se propõem tratar da identidade, seja ela social, cultural, regio-
nal, de género, pessoal profissional, etc., dum ponto de vista dinâmico. De uma posição 

investigación e difusión do saber artesán mostrando a experiencia e traballo desenvolvido 
neste eido temático a través do proxecto RoNSEL.

o proxecto Ronsel xurde da colaboración entre as Consellarías de Cultura e Deporte, 
Innovación e Industria e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) da 
Xunta de Galicia e as Universidades da Coruña, Santiago de  Compostela e Vigo. As tres 
guías fundamentais deste proxecto, son a realización do inventario, a salvagarda e a posta 
en valor do Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia.

Entre as moitas actividades e traballos realizados para os cinco ámbitos recollidos 
na UNESCo por parte deste proxecto, imos deternos no que é a recollida e investi-
gación de boa parte dos procesos de traballo artesanal tradicional organizado, na súa 
investigación, recollida e difusión, en relación coas materias básicas coas que se traballa 
e polo tanto se transforma. outra das accións do Proxecto RoNSEL foron as mostras 
de patrimonio inmaterial que organizadas nos anos 2007 e 2008 convertéronse nun 
encontro entre a sociedade urbana e o artesanado entre outros portadores do saber e 
coñecemento artesanal.

PATRImôNIO ALImENTAR E IDENTIDADE CuLTuRAL
------------ 

maria eunice de souza maciel
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (mesmaciel@uol.com.br)

Este trabalho pretende abordar algumas questões referentes ao Patrimônio ali-
mentar enquanto parte do que é chamado de “patrimônio imaterial” e sua participação 
nas construção de identidades sociais / culturais relacionadas à alimentação conside-
rando que esta constitui-se em um espaço privilegiado para apreender determinados 
processos através dos quais os grupos sociais marcam sua distinção, se reconhecem e se 
veem reconhecidos. 

A proposta implica em abordar questões relativas à identidade cultural relacionan-
do-a com a alimentação enquanto um ato social e cultural. Discute o conceito de iden-
tidade utilizado na análise do processo de construção das chamadas cozinhas enquanto 
marcadores identitários de unidades de pertencimento. 

Percebe a construção de cozinhas emblemáticas como processos de atribuição 
de sentido. Trata-se então, de complexificar os estudos que envolvem Patrimônios e 
Identidades.
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“A PRESERvAçãO DA IDENTIDADE éTNICA A PARTIR DO ELEmENTO RELI-
gIOSO: A COmuNIDADE juDAICA DE BELO HORIzONTE”

------------
renato pfeffer

Universidade Fumec, Fundação Mineira de Educação e Cultura, Brasil
(pfeffer@face.fumec.br)

A história da comunidade judaica de Belo Horizonte (Brasil) é paradigmática 
para se demonstrar como a preservação da identidade étnica em uma sociedade plural foi 
garantida pelo elemento religioso. Esta comunidade construiu sua ação social em torno 
de sua identidade religiosa. A secularização que atingiu a comunidade judaica no século 
XX – a ideologia comunista e a sionista – teve origem no sentimento religioso, portanto, 
a espiritualidade sempre esteve presente no processo de adaptação à nova realidade. A 
persistência do judaísmo tem sua fonte em suas representações coletivas originadas na 
religião. A Torah, ao definir uma série de obrigações entre o povo e Deus, dava um 
sentido e uma orientação para a vida. 

Estão presentes na religião judaica os elementos que compõem a etnicidade tanto 
sob a perspectiva sociológica como antropológica. Do ponto de vista sociológico, Parsons 

(1968) enfatiza que o componente cultural (religião) é transgeracional e acaba gerando 
solidariedade entre os membros, que, por sua vez, aderem voluntariamente ao grupo. Sob 
uma ótica antropológica, Barth (1969) aborda a etnicidade em termos de organização 
social interna reforçando a solidariedade dos membros. Ambas as análises, porém, tem 
em comum a idéia de que existem identidades particulares que subsistem em sociedades 
plurais, seja pelo componente cultural, seja pelo organizacional. os judeus persistiram ao 
longo da História por possuírem ambos os componentes gerados pelas características da 
própria religião. São essas características que vão guiá-los no relacionamento com grupos 
diferentes ao longo de sua história de exílio. 

mEmóRIA E IDENTIDADE
------------   

maria salete Kern machado
Universidade de Brasília (saletekm@uol.com.br)

Brasília tem sido objeto de estudo de vários trabalhos e em diversas áreas do co-
nhecimento que enfatizam o aspecto urbanístico peculiar de cidade planejada, exaltam as 
edificações e os  monumentos arquitetônicos modernos que a consagraram como patri-
mônio da humanidade. o aspecto da cidade como patrimônio material é destacado em 
detrimento da omissão e do esquecimento do patrimônio  como expressão de cultura e 
de construção de  identidades sociais.  Ainda são inexpressivas as pesquisas que abordam 
o cotidiano, o modo de vida de seus habitantes e suas manifestações culturais ao longo de 
sua história. Prevalece  no imaginário nacional e internacional  a característica de ser ci-
dade administrativa, do poder, da burocracia e de não ter ainda formado uma identidade  
visto ser  resultado de multiplicidade de culturas e valores regionais

estruturalista, como se a identidade fosse uma coisa acabada, uma marca primordial dos 
povos e das pessoas, assiste-se, cada vez mais, a um olhar mais processual e relacional 
do conceito, facto que leva alguns autores a preferir o uso de processo de identificação 
(Cuche, 2003; Dubar, 1997). 
Devemos a Fredrick Barth a concepção da identidade como uma manifestação relacio-
nal, já que esta é uma construção que se realiza a partir das relações que opõem um grupo 
aos outros grupos com os quais está em contacto. Assim, a diferença identitária não 
seria a consequência directa da diferença cultural (muitas identidades coexistem numa 
mesma cultura), pois a identidade constrói-se e reconstrói-se por meio de trocas sociais. 
o presente painel pretende pôr em diálogo estudos essencialmente antropológicos e 
sociológicos que dêem conta justamente da identidade enquanto processo de lutas e de 
confrontos, da identificação relacional e situacional, ao invés da harmonia holista dos 
trabalhos da antropologia clássica, bem como dos instrumentos de que diversos grupos 
se servem, estrategicamente, para reivindicar a sua diferença. 
os proponentes para este painel devem preocupar-se com a questão da articulação entre a 
(re) construção de processos identitários (pessoais, profissionais, sociais; locais, regionais, 
nacionais, etc.) e os vários tipos de diversidade (de classe, de etnicização, de género, etc.) 
em vários campos da realidade social, desde o educativo, ao económico, ao museológico, 
ao do turismo, ao da cultura local e ao da comunicação.

NAzARé, LugAR DE TRADIçãO E ÍCONE DA NAçãO
------------

josé maria trindade
Instituto Politécnico de Leiria – CIID, Centro de Investigação Identidades e Diversidades

 (jmtrindade@esecs.ipleiria.pt)

A comunicação aqui apresentada incide sobre o processo de folclorização a que foi 
submetida a comunidade piscatória da Nazaré e o impacto desta folclorização ao nível 
local. 

A hipótese que defendo é de que os nazarenos afirmam e vivem uma identidade 
cultural que se construiu a partir da interacção entre a tradição local e os discursos que 
sobre ela foram sendo produzidos pela elite intelectual e artística nacional e pelo poder. A 
dinâmica das relações entre a cultura local e a cultura nacional é, portanto, fundamental 
para compreender os processos de apropriação da cultura local por parte da elite nacio-
nal, e a reapropriação, por parte dos locais, de uma iconografia e de uma caracterização 
psicológica que sobre eles foi sendo produzida externamente ao longo do século XX. 
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¿CómO SER DE ACá SIN IRSE DE ALLá?: CONSTRuCCIONES 
DE LA HETEROgENEIDAD mIgRATORIA

------------
eléder piñero

Universidade de A Coruña (eleder1983@hotmail.com)

Las nuevas subjetividades que cruzan fronteras deben de ser entendidas como 
un nuevo elemento de interpretación de la Modernidad. Los elementos básicos de 
construcción del Estado-Nación (Soberanía, población, territorio) son traspasados en 
la actualidad por diferentes híbridos, dentro de los cuales las conexiones trasnacionales 
son un elemento clave. Desde este punto de vista se pretende rastrear la configuración de 
identidades en sujetos migrantes procedentes de la zona del Río de la Plata a Galicia, ha-
ciendo especial mención al peso que tienen las redes sociales, la memoria y el imaginario 
colectivos en torno a la migración, así como la plasmación que  los diferentes paisajes, en 
términos de Appadurai, tienen en las cotidianidades de los sujetos. 

La diferente conceptualización del tiempo, los sitios de ocio y trabajo, el aquí y el 
allá se conforman como sustratos claves en la creación de una identidad entendida como 
un proyecto de existencia y que lucha contra las identidades impuestas de pertenencia a 
un territorio dado. 

Entendida de modo dialógico y relacional, la integración de los migrantes, pero 
también de la sociedad receptora, se percibe como un factor de vital importancia para la 
explicación de la migración entendida como un campo de saber. No sólo de los individuos 
y de las poblaciones de origen y partida, sino también como un conocimiento que tenga 
en cuenta nuevos factores de ciudadanía, nacionalidad, cosmopolitismo y diversidad. 

AgORA SOu COLONO: A (RE)CONSTRuçãO IDENTITáRIA NA COLóNIA 
AgRÍCOLA DOS mILAgRES, LEIRIA

------------
sara mónico

Instituto Politécnico de Leiria, CIID – Centro de Investigação Identidades e Diversidades
 (slopes@esel.ipleiria.pt)

A identidade é um processo dinâmico que envolve construção e reconstrução 
do ser humano, envolve um projecto, alicerçado no passado, nas memórias, é pensado 
num tempo presente para ser construído no futuro. Para a compreensão dos processos 
identitários convém realçar duas dimensões: a dimensão pessoal, a percepção do eu e a 
dimensão social, a relação do eu com as categorias sociais de pertença.

Quando em 1925 foi constituída a primeira Colónia Agrícola em Portugal (em 
terrenos baldios do Estado), inserida na política de colonização interna com o objectivo 
de incrementar a produção agrícola nacional, travar a proletarização e incentivar a peque-
na agricultura familiar, as famílias que a habitaram, passando a ser designadas de colonos, 
experienciaram mudanças na sua trajectória social, reconstruíram a sua a identidade 
pessoal, resultante do novo espaço laboral e habitacional que lhes foi entregue. 

  Cidade nova - completará brevemente 50 anos - tem  uma história  que ainda 
não é conhecida oficialmente e que passa pelo cruzamento de olhares, representações 
e significações e,  pela memória individual e coletiva. o presente artigo apresenta en-
trevistas realizadas com diversos segmentos sociais representativos da cidade buscando 
reconstruir as identidades culturais e compreender a história local.

A DIABOLIzAçãO DOS TERRITóRIOS DA POBREzA: 
ESTRATégIAS DE DISTINçãO E ENFRENTAmENTO IDENTITáRIO 

DA ESTIgmATIzAçãO RESIDENCIAL
------------

josé Cavaleiro rodrigues
Escola Superior de Comunicação Social – Instituto Politécnico de Lisboa (jrodrigues@escs.ipl.pt)

A benevolência das políticas públicas com que nos últimos anos se procurou re-
solver as carências habitacionais mais extremas e, simultaneamente, promover a condição 
social das camadas pobres da população urbana, tem sido confrontada pelo menos com 
um efeito adverso e largamente imprevisto. Contra a expectativa dos próprios realojados 
que esperavam que as novas habitações, conformes com padrões de urbanidade social-
mente aceitáveis, os libertassem da desvalorização simbólica do habitat degradado, muitos 
bairros sociais estão-se a transformar em lugares de condenação social e de exclusão, cada 
vez mais associados à violência e ao crime. Assinalados pelas designações burocráticas 
das agências oficiais como “problemáticos”, “críticos” ou “sensíveis”; cercados pelas ope-
rações de repressão policial, que os classificam em rankings segundo a sua perigosidade; 
expostos pelos media, que dramatizam a importância de acontecimentos muitas vezes 
excepcionais, estes bairros passam por processos descontrolados e dificilmente estancá-
veis de estigmatização territorial.

Para a maioria dos moradores, que individualmente já têm que lidar com a ano-
malia de, numa sociedade de abundância, serem incapazes de suprir as suas necessidades 
materiais, junta-se agora o reflexo estatutário destas imputações externas e das formas 
colectivas de identificação que a todos associam negativamente. Pegando no trabalho de 
campo realizado em dois bairros de realojamento da AML e nos dados mais extensivos 
resultantes do acompanhamento de seis processos PER, pretendo, em primeiro lugar, 
analisar as condições contemporâneas em que ocorrem os processos de estigmatização 
dos novos espaços, para, de seguida, me debruçar sobre os efeitos internos aos bairros, no 
distanciamento e na diferenciação que se instalam nas relações entre os moradores. o 
significado que estes processos e comportamentos têm para os projectos e as identidades 
dos conjuntos sociais estão na primeira linha de análise, mas dá-se particular relevo às 
estratégias que neste contexto são seguidas por uma franja de moradores empenhados 
em iniciar ou consolidar percursos de mobilidade social, acompanhados ou não de des-
localização residencial. 
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os trabalhadores rurais originários de Minas Gerais e de estados nordestinos que migram 
para Guariba e Serrana, cidades de economia sucroalcooleira do interior de São Paulo, 
Brasil. Foi necessário determinar em quais contextos estas identidades e sociabilidades 
são construídas, ou seja, de que forma a comunidade circundante, com suas memórias, 
pensamentos e valores, interfere nestas relações sociais. Percebemos que, entre a comu-
nidade circundante e os migrantes, existe uma dicotômica e dialética relação baseada 
em preconceitos, estigmas e violência simbólica, numa muitas vezes legitimada relação 
entre “estabelecidos” e “outsiders”. Um dos pontos significativos da pesquisa é o de des-
cobrir que estas relações estereotipadas são cambiantes nas duas cidades. Fatores como 
a “coesão social” (de que forma estes migrantes se articulam enquanto grupo e como são 
construídas suas redes sociais e identidades), distribuição geográfica (bairros que são 
identificados como de migrantes) e contexto histórico (greves dos trabalhadores rurais, 
experimentadas por apenas uma das cidades, Guariba, e que mudaram intensamente sua 
história) interferem nestas relações e também na definição das identidades dos migrantes 
nas duas cidades, que se diferenciam de acordo com as experiências e conflitos vividos em 
cada uma delas. Da pesquisa de campo recolhemos significativas falas, imagens e signos 
que demonstram que o trabalhador migrante, enfim, não experimenta apenas o encontro 
entre os diferentes, mas vivencia, acima de tudo, as desigualdades e disparidades sociais 
das cidades paulistas.

APROPRIANDO TEmPOS E ESPAçOS NA ESCOLA: 
IDENTIDADES juvENIS Em CENA

------------
sandra pereira tosta 

PUC - Minas (Sandra@pucminas.br)

Andréa tomas de Carvalho
Rede Municipal (Brasil)

Ao que tudo indica, não houve ao longo da história e não somente na escola, mas 
em todo contexto social, tanta preocupação com a adolescência e a juventude, como na 
contemporaneidade. Seja pelo incômodo social com que são vistos, seja por um tipo 
de supervalorização desta camada da população como sujeito de direito e de consumo. 
De qualquer forma, estamos no auge do debate sobre esta etapa do ciclo da vida e esta 
geração, principalmente a das camadas populares. Se por um lado, ela é evidenciada pelo 
envolvimento com a violência, droga, desemprego e exclusão social, por outro, revela, 
também, em suas expressões culturais, marcas da dinâmica social e cultural como um 
todo. Dessa perspectiva, este texto trata de entender como, no nível micro, adolescentes 
de uma escola pública, se organizam, se apropriam e usam os tempos e espaços escolares 
externos à sala de aula, dotando-os de significados. Portanto, debatemos sobre a constru-
ção identitária de adolescentes e suas diferentes formas de interagir no e com o tempo 
e o espaço escolar. Para isto, realizamos um estudo etnográfico no qual registramos e 
analisamos um grupo de diferentes sujeitos com idade entre 12 e 18 anos, selecionados, 
a partir de observações cotidianas de suas posturas corporais, linguagens, preferências 
musicais e estilos de vestir, dentre outras características. 

A selecção dos primeiros habitantes da Colónia Agrícola alicerçou-se num perfil 
de colono-tipo que pretendia famílias naturais da freguesia de Milagres, economica-
mente carenciadas, com maior número de filhos e, dessas, ainda, as de chefes de família 
mais novos. o perfil-tipo para a selecção de colonos alterou-se inúmeras vezes devido 
ao fracasso que foi esta primeira Colónia Agrícola, facto assumido pela própria Junta de 
Colonização Interna nos relatórios elaborados.

A vinda para a Colónia dos Milagres constituiu uma fase de ruptura, passaram habitar 
numa aldeia isolada, a trabalhar de acordo com o estabelecido pelo Governo e a construir 
novas relações sociais. Quem foram e quem são estes colonos da freguesia de Milagres?

NóS E OS OuTROS: PROCESSOS DE “IDENTIFICAçãO” E “IDENTIzAçãO” 
DE jOvENS PORTuguESES Em mACAu

------------
Inês pessoa

ISCTE – IUL (inespessoa@yahoo.com)

Nas duas últimas décadas da Administração portuguesa de Macau, os jovens por-
tugueses que se estabeleceram temporariamente com os seus progenitores no território 
viram as redes de sociabilidade aí tecidas converter-se num importante suporte social 
e afectivo, o qual contribuiu em muito para a diminuição dos custos de migratórios 
associados à instalação na sociedade de acolhimento. Sociedade esta onde os contrastes 
sociais e culturais face a Portugal foram sentidos como bastante acentuados.

Baseando a presente comunicação numa abordagem metodológica de âmbito 
qualitativo assente essencialmente (embora não exclusivamente) na análise de relatos 
de vida orais de jovens portugueses com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos, 
procurar-se-á analisar os processos de “identificação” (igualização - associação) e “iden-
tização” (diferenciação - dissociação) dos mesmos, com vista a apurar em que medida a 
constituição das suas redes de amizade no decurso da estadia em Macau foi afectada por 
afinidades de carácter geracional, de classe, estatutárias, culturais ou étnicas, de género, 
disposicionais ou outras, susceptíveis de distinguir o seu núcleo de pertença - “nós” -, dos 
demais, isto é, dos “outros”.

quEm é NATIvO, quEm é “DE FORA”: PADRõES DE INSERçãO
 E INTEgRAçãO ENTRE gRuPOS SOCIAIS DO INTERIOR PAuLISTA 

(guARIBA – SP E SERRANA - SP)
------------

Andréa vettorassi
UNICAMP (andreavettorassi@yahoo.com.br)

Sob a perspectiva metodológica da História oral, este estudo pretende compreen-
der a construção e reprodução das múltiplas identidades e sociabilidades existentes entre 



106 107

DuALIzAçãO NAS INSTITuIçõES DE ENSINO. O ExEmPLO DOS 
PROFESSORES DE ACTIvIDADES DE ENRIquECImENTO CuRRICuLAR 

NAS ESCOLAS DO PRImEIRO CICLO PORTuguESAS
------------

daniel seabra lopes
Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa 

(dseabralopes@gmail.com) 

Ana margarida magalhães
Professora no ámbito das actividades de enriquecimento curricular (amouramagalhaes@hotmail.com)

Surgindo como uma das medidas mais mediáticas da política educativa do actual 
Governo, as aulas de inglês no primeiro ciclo constituem um ponto de partida interes-
sante para se reflectir sobre os efeitos da dualização em ambiente laboral — entendida 
aqui como a convivência e a cooperação, numa mesma instituição, de profissionais com 
funções equivalentes (neste caso, as actividades ligadas ao ensino) mas desfrutando de 
condições profissionais consideravelmente diferentes. Procurar-se-á mostrar como esta 
condição dual suscita efeitos diversos de escola para escola, e até de agrupamento para 
agrupamento: por vezes dando lugar a manifestações de solidariedade por parte de co-
legas em situação mais estável, por vezes cavando verdadeiras divisões entre «professores 
titulares» e «professores de actividades de enriquecimento curricular» que vão ao ponto 
de pôr em causa o bom funcionamento da escola. Nesta base, poder-se-á questionar 
o estatuto do trabalho nas sociedades desenvolvidas (em especial nos países da União 
Europeia), revelando-o como realidade tendencialmente problemática e conflitual. Ao 
mesmo tempo, apela-se igualmente para uma reflexão sobre o papel desempenhado pelo 
Estado na promoção de ambientes profissionais duais.

gESTIóN DE LA PRECARIEDAD, REPRODuCCIóN SOCIAL E IDENTIDAD 
PROFESIONAL: LA APLICACIóN DE uNA POLÍTICA SOCIAL CONCRETA POR 

PARTE DE LOS TRABAjADORES SOCIALES
------------

Ariadna Ayala rubio
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología da Universidad Complutense de Madrid

 (ariadnaayala@gmail.com)

sergio garcía garcía
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología da Universidad Complutense de Madrid 

(apropiacionindebida@gmail.com)

La presente comunicación trata de situar a la institución de Servicios Sociales 
como nuevo nicho de empleo en un contexto de economía flexible. Así, la intervención 
social no sólo se considera desde su función de gestión de la precariedad y de control 
social, sino también desde su conformación como contexto laboral de la economía de 
los cuidados y el trabajo inmaterial expuesto a las mismas lógicas de subcontratación, 
privatización, división de funciones y fragmentación que caracterizan el resto de sec-
tores en el capitalismo actual. En este contexto, pretendemos analizar cómo la función 

pAInel nº4
CapitalisMo flexível e Mudança soCial – 
signifiCados, Continuidades e rupturas no Mundo do traBalHo 

Coordenadoras:
Inês FonseCA FCSH – Universidade Nova de Lisboa, CNRS, CRIA (pintofonseca.ines@gmail.com)
AnA mAríA rIvAs, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología da Universidad Complutense de Madrid 
(rivasant@cps.ucm.es)

A actual fase do capitalismo – com os processos de reestruturação económica, interna-
cionalização produtiva e concorrência global, que se traduzem na desindustrialização, 
deslocalizações e subcontratações – está na origem de transformações estruturais da 
Produção e do Trabalho. Paralelamente, as políticas públicas vão no sentido do desman-
telamento do Estado-Providência e dos sistemas de protecção social.
Não obstante a evolução, ao longo das últimas décadas, a condição salarial mantém-se 
como eixo central das relações sociais.
Este painel pretende fomentar o debate em torno das consequências da mudança no 
mundo do trabalho, no sentido de identificar as continuidades e rupturas, a importância 
e o sentido do trabalho na actualidade.
Teremos como eixos temáticos: a) Novos modelos de produção e desregulamentação dos 
mercados laborais, a flexibilidade como paradigma; b) Nova concepção sobre o trabalho, 
entendido como um bem escasso versus direito universal; c) Trabalho e cidadania; d) 
Degradação da condição salarial devida à precarização dos estatutos profissionais, fra-
gilização das trajectórias laborais e aumento das situações de risco relacionadas com o 
trabalho (ausência / perda de emprego, prestações sociais, segurança médica e segurança 
no trabalho, etc.); e) Novos significados do trabalho e novas identidades, com o reforço 
(de antigos) e aparecimento de novos estatutos dos trabalhadores (desempregado, traba-
lhador pobre / “mileurista”, precário, reformado / pré-reformado); f ) Rejeição das (e nova 
articulação com as) formas tradicionais de mobilização sindical e política, emergência de 
movimentos sociais alternativos.
os trabalhos articulam estes temas com variáveis distintas: contextos históricos, polí-
ticos, socioeconómicos, nível local e global/género/idade/origem étnica/ desigualdades 
regionais, económicas, sociais, culturais. As participações referem-se a diversos contextos, 
permitindo uma reflexão comparativa do tema.
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A partir de un estudio etnográfico-histórico (1958-2009) en curso sobre las rela-
ciones de producción y las experiencias del trabajo en el sector agrícola sirio, y centrándo-
nos en el ejemplo de la plasticultura, nos proponemos abordar tres cuestiones principales: 
a) Cómo, sobre todo en la fase actual del capitalismo, la implantación de formas de 
regulación laboral no-salarial (como por ejemplo, “el hissa”), lejos de constituir un error, 
o una excepción, se encuentran en el núcleo de los procesos de acumulación de capital 
y de maximización de beneficios; b) Cuál es el papel del estado (en este caso sirio) en la 
implantación de este tipo de relaciones económicas ‘informales’, relacionando la emer-
gencia de este tipo de estructuras de producción con las políticas de ‘apertura’ (infitah) y 
de flexibilización puestas en escena desde 1990; c) De qué manera la delimitación de las 
relaciones laborales dentro de la esfera de la “informalidad” participa del oscurecimiento 
y reproducción de las relaciones de explotación que las estructuran.

TRANSICIONES CONCEPTuALES y DISCuRSIvAS DEL TRABAjO INFANTIL 
A PARTIR DEL CASO mExICANO

------------
Begoña leyra Fatou

Universidad Complutense de Madrid (begoleyra@hotmail.com)

La siguiente ponencia es fruto de las observaciones y reflexiones obtenidas gracias 
al trabajo de campo etnográfico realizado en México durante dos años como parte de 
mi doctorado en Antropología Social y que ha sido la base de mi tesis doctoral, sobre las 
niñas trabajadoras en Ciudad de México. A partir de estas páginas, quisiera presentar al-
gunas consideraciones en torno a los conceptos de trabajo informal y trabajo infantil que 
de manera sistemática se vinculan, simplificando así las complejidades que rodean a esta 
práctica que se viene repitiendo a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Partiendo 
del caso mexicano, trataré de esbozar la necesidad de deconstruir dichas aseveraciones 
ampliando y revisando las idas y venidas de un concepto lleno de matices que van desde 
la explotación a la ayuda, deslizándose entre lo formal e informal y siendo objeto de 
algunas políticas sociales totalizadoras y concluyentes que desconocen los múltiples 
trasfondos del fenómeno. Considero necesario, a su vez, desde una perspectiva feminista, 
rescatar las potencialidades de las propias niñas como trabajadoras, como mujeres, que 
en muchos casos no detentan sus derechos y tienen una condición de ciudadanas de 
“segunda categoría” frente a las personas adultas, analizando también otras fronteras 
conceptuales que van de lo público a lo privado y marcadas por las construcciones que se 
realizan en torno a la infancia y dentro del imaginario colectivo del “deber ser”.

de los trabajadores sociales se ha ido burocratizando y profesionalizando mediante la 
utilización de metodologías de corte individualista que pierden de vista las condiciones 
sociales de la población. En contraste, las tareas de intervención mas continuadas y sos-
tenidas en el tiempo se han ido cargando sobre otros profesionales subcontratados por 
la Administración mucho más precarizados (en cuanto a autoridad, salarios, funciones 
y horarios) que se encuentran estructuralmente muy alejados del diseño y control de la 
política de la institución. A través de ejemplos de la intervención de Servicios Sociales 
en la gestión de una política concreta (la Renta Mínima de Inserción) con población de 
etnia gitana, pretendemos reflexionar sobre cómo determinadas metodologías de inter-
vención basadas en una concepción autoritaria de la profesión se apropian de un sentido 
del trabajo basado en la creencia en el poder del esfuerzo individual, de la “autonomía” 
y de la planificación racional del tiempo propio, y lo aplican  a un contexto lejano al 
que dio lugar a su surgimiento. omitiendo información sobre todos los derechos que 
amparan a las personas perceptoras de la prestación, algunos profesionales que gestionan 
la RMI pueden así “forzar” a sus “usuarios” a “participar” en actividades que se consideran 
conducentes a su inserción laboral. Desde la apropiación de una determinada moralidad 
originada en las clases más privilegiadas, algunos profesionales recalcan la necesidad 
de que sus “usuarios” se comporten “como todos”, reproduciendo una idea de ciuda-
danía que va eminentemente vinculada al reconocimiento y valoración de la condición 
salarial y estigmatizando a aquellos sujetos que no comparten o muestran tal visión. Este 
ejemplo de intervención no puede entenderse sin abordar algunas notas características 
del discurso sobre la identidad profesional que manejan los trabajadores sociales, el cual 
se ha constituido en una estrategia de poder eficaz en la inserción (aún precaria) de los 
profesionales en el campo de los expertos al servicio del Estado y los intereses corpora-
tivos y de las clases dominantes, y en su alejamiento de las clases populares (de las cuales 
proceden en su mayoría) como referente social y como sujeto político.

«quIEN TRABAjA ‘A PARTES’ -HISSA- TRABAjA A ‘CONSCIENCIA’ 
-DAmIR-»: TRABAjO, CAPITAL y POLÍTICAS DE LA ExPLOTACIóN EN LA 

PLASTICuLTuRA SIRIA
------------

diana sarkis Fernández
Universidad de Barcelona (dianasafe@gmail.com)

Desde la implantación del proyecto “mashrua el mutakamil” iniciado en 1979, 
la costa siria se ha convertido en una inmensa sucesión de “casas de plástico” – como 
se conoce en la zona a los invernaderos - y la producción intensiva de hortalizas ha 
substituido a los campos de policultivo y las centenarias plantaciones de olivos. Pese al 
carácter novedoso de este tipo de producción agrícola cuasi-fabril, las formas que adopta 
la relación capital-trabajo en este sector productivo retoman, redefiniéndola, una forma 
de aparcería de larga tradición en la zona: el trabajo ‘hissa’ (por partes, por fracciones o 
dividendos).
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que me propus analisar o Mayday Lisboa, novo movimento social centrado no trabalho 
precário. Num contexto mais lato de contestação ao capitalismo surge em 2001, Milão, 
o movimento Mayday, que organiza manifestações/paradas dos trabalhadores precários, 
reunindo dezenas de milhares de manifestantes. o conceito do Mayday, movimento 
urbano de contestação, espalha-se rapidamente por várias cidades da Europa e chega a 
Lisboa em 2007. o Mayday Lisboa apresenta-se como um movimento assemblário e sa-
zonal, reunindo-se a partir de Fevereiro/Março com o objectivo de organizar uma parada 
de contestação ao capitalismo e ao trabalho precário, no dia 1º de Maio. Ao acompanhar 
o Mayday Lisboa 2009, pretendo analisar a forma de organização deste movimento e 
a construção da identidade colectiva do precariado, bem como as estratégias de luta e 
contestação adoptadas. Este movimento recorre a métodos organizativos alternativos, às 
novas tecnologias de comunicação e informação e à utilização de uma linguagem e sim-
bologia criativa própria de uma nova cultura de juventude em emergência, afirmando-se 
em franco contraste com os modelos do sindicalismo tradicional, preponderantes na 
defesa dos direitos dos trabalhadores.

RIR E SORRIR: DA FESTA AO TRABALHO
------------

josé nuno matos
ICS - Universidade de Lisboa (mor_furtado@yahoo.com)

Em Bakhtine, com base em Rabelais, rir e sorrir constituem actos de regozijo 
popular que faziam parte de um reportório carnavalesco, de todo um conjunto de prá-
ticas que invertiam a ordem moral invocada pela moral cristã. Actualmente, rir e sorrir 
integram-se numa ordem, não de festa, mas sim de trabalho, constituindo relevantes 
factores de produção imaterial. Cada vez mais, trabalhar equivale a participar numa 
dramaturgia social, em que a pessoa se sujeita a um processo de auto-apresentação do 
eu, exercitando um determinado tipo de posturas afectivas. A sua missão profissional 
ultrapassa em muito o número de vendas obtidas ou de pessoas atendidas, tendo em 
vista a fidelização do cliente. Tal meta exige processos laborais que têm como meio e 
fim último a criação de afectos: um sentimento de tranquilidade, de bem-estar, de satis-
fação, de excitação, de paixão, criados – entre outros meios – pelos actos de rir e sorrir. 
Analisando o riso e o sorriso a partir da sua integração no processo de produção, a nossa 
comunicação tem como objectivo reflectir em torno da ideia de capital humano, ou seja, 
de como os mais íntimos traços do indivíduo se tornam objecto de uma auto-produção 
do trabalhador, com base nos critérios exigidos pelas empresas.

ESTAR FuERA DEL CAmPO LABORAL. PREjuBILACIONES, 
TRABAjO y LEgITImIDAD

------------
marie josé devillard

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología da Universidad Complutense de Madrid 
(mj.devillard@cps.ucm.es)

Adela Franzé mudanó
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología da Universidad Complutense de Madrid 

(adelafranze@cps.ucm.es)

Se pretende explorar cómo los agentes sociales construyen la actividad profesional, 
en un contexto general de crisis socio-económica pero desde una posición en la cual ya 
no ejercen una vida profesional y en la que dicho ejercicio ha dejado de ser la condición 
imperativa de reproducción inmediata, personal y familiar. Tomando como punto de 
partida unas entrevistas en profundidad consideradas como representativas (realizadas 
con prejubilados de distintos ámbitos industriales y calificación profesional) y artículos 
de prensa local,  nos proponemos  poner de relieve las distintas modalidades de presen-
tación de sí (consideraciones, recursos discursivos, retóricos, reivindicativos…) puestas 
en juego en la defensa de la prejubilación y/o su cuestionamiento, entendiendo que son 
constitutivas de su construcción del ‘derecho al trabajo’ y que se articulan dentro de un 
espacio discursivo más amplio que engloba explícita o implícitamente tanto a los activos 
(laboralmente hablando) como a los que no lo son. Paralelamente se pretende contrastar 
con  los modos oficiales y públicos de presentar éste último, en el mismo contexto socio-
político asturiano y gaditano. Con la comparación de ambos planteamientos, se persigue 
estudiar las diferentes construcciones del ‘trabajo’ y esbozar el análisis de eventuales 
fuentes de equívocos, las principales rupturas entre los enfoques, así como, si viene al 
caso, la evolución registrada en función de las circunstancias generales, sectoriales, o 
empresariales. Se prestará especial atención a las condiciones de producción (personales, 
sociales, económicas…) de las prácticas y declaraciones, con el afán de restituir los cam-
pos de fuerzas en los que se enmarcan, la reconstrucción de sus sentidos y eficacia social 
distintiva.

mAyDAy! mAyDAy! PRECARIEDADE, IDENTIDADE E 
mOvImENTOS SOCIAIS Em PORTugAL

------------
ricardo sampaio

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ricardomrsampaio@gmail.com)

No contexto económico e social do início do século XXI, dominado pelo modelo 
hegemónico do capitalismo enquanto forma de organização e estruturação da sociedade, 
assiste-se a uma profunda alteração das condições de trabalho e das relações no mundo 
laboral. Em Portugal, como em grande parte dos países europeus, ocorre uma transfor-
mação da realidade laboral em que as condições contratuais se flexibilizam e volatilizam, 
alterando as relações de poder entre empregados e empregadores. É neste enquadramento 
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e o próprio mundo se encontram hoje organizados? Em que medida esta organização se 
auto-reproduz e gera caminhos irreversíveis, como sugerem as teorias da complexidade 
aplicadas ao mundo social (veja-se, em especial, os artigos e dossiers sobre este tópico 
publicados na revista Theory, Culture & Society)? Como se processa a mudança e qual a 
importância da reflexividade social neste processo? Como pode a abordagem etnográfica, 
adequada a fenómenos de pequena escala, revelar-se uma ferramenta útil na investigação 
de sistemas complexos, de âmbito nacional, transnacional ou global? E que lugares vão 
ocupando os etnógrafos em empreendimentos deste tipo? Eis algumas questões que 
deverão orientar as comunicações apresentadas, cujo enfoque empírico incidirá sobre 
áreas determinantes da política, administração e gestão — como a segurança, a justiça, a 
economia, o ordenamento do território, a saúde, a educação ou as políticas sociais.  

CuLTuRAS DE PLANEAmENTO, CuLTuRAS PROFISSIONAIS 
DE PLANEADORES: umA ExCuRSãO ETNOgRáFICA NO CAmPO 

DE PLANEAmENTO uRBANÍSTICO
------------

eva maria Blum
Instituto de Antropologia Cultural e Etnologia Europeia (Universidade de Frankfurt am Main), técnica 

do município da mesma cidade (Departamento de Assuntos Multiculturais (e.m.blum@t-online.de)

Tendo como base uma investigação antropológica sobre processos da remodelação 
urbana na área da Grande Lisboa que combinou diversos métodos etnográficos (entre-
vistas, trabalho de campo, observação participante), esta comunicação propõe-se focar 
o papel das culturas de planeamento e das culturas de planeadores no ordenamento do 
território e no planeamento urbano e, desta forma, evidenciar a capacidade da antro-
pologia urbana para tornar visíveis dimensões culturais de processos sociais complexos, 
geralmente pensados mais em termos económicos ou tecnológicos. Através de exemplos 
concretos, pretende-se mostrar como se desenvolvem e mudam metodologias e práticas 
específicas e, dum modo mais abrangente, como as culturas de planeamento e as culturas 
profissionais dos planeadores são formadas, transformadas e influenciadas por condições 
históricas e sociais. Num plano diferente, é igualmente possível demonstrar que novas 
formas de governança em processos de planeamento só podem dar bons resultados se 
forem capazes de adaptar modelos e padrões internacionais — num processo de “gloca-
lização” — às práticas e orientações culturais locais.

FLExIBILIzACIóN LABORAL EN TELéFONOS DE méxICO
------------

mario ortega olivares
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (ortegaoli@hotmail.com)

Teléfonos de México flexibilizó su mercado laboral eliminando cláusulas del con-
trato colectivo que entorpecían la asignación de tareas y metas de calidad y productividad 
a los sindicalizados; y el complicado esquema laboral regido por 57 convenios departa-
mentales. Estableció indicadores para la medición de la productividad en cada área de la 
empresa. Así como parámetros para determinar el estímulo a pagarse a los telefonistas por 
el cumplimiento de metas productivas, sobre la base de una bolsa de premios. En general 
los telefonistas no comprenden los indicadores del programa de calidad y productividad. 
Pero no tienen duda de que tanto los indicadores internos como los externos son cada 
vez más exigentes. Por su interés en recibir incentivos y conservar el empleo aceptaron 
la flexibilización laboral, generando aumentos sobresalientes en la instalación de líneas 
telefónicas y en la atención a las quejas de los clientes. La introducción de la tecnología 
descalificó a muchos trabajadores, quienes ante el peligro de perder el puesto, aceptaron 
su reubicación y recalificación en otras labores. Algunos de los desplazados tecnológicos 
aceptaron reubicarse en otros puestos de trabajo previa capacitación, o adelantaron su 
jubilación. Quienes conservaron su empleo se adecuaron a la flexibilización laboral.

pAInel nº5
organizando a soCiedade, ordenando o soCial 

Coordenadores:
susAnA durão, ICS – Universidade de Lisboa (ssbdurao@gmail.com)
dAnIel seABrA lopes, Socius - ISEG - UTL (dseabralopes@gmail.com)

As organizações sociais não se resumem a uma ordem unitária, o sonho da modernidade, 
nem se espelham apenas na fluidez, o sonho da pós-modernidade. Traduzem processos 
dinâmicos, oscilantes entre o devir e a fixidez. Assim, é necessário desenvolver ferra-
mentas teóricas e metodológicas adequadas ao seu estudo. Organizing Modernity, de 
John Law (1994), é uma inspiração para pensar modalidades possíveis de análise dos 
problemas organizacionais quando conjugados com problemas de ordem, propondo uma 
antropologia e uma sociologia mais de verbos do que de nomes... Este painel visa lançar 
uma discussão sobre organizações burocráticas e empresariais, atendendo, por um lado, 
aos processos cognitivos e aos modos de coordenação que as estruturam e, por outro, 
aos resultados da actividade administrativa e produtiva dessas instituições, expressos em 
termos de ordem, poder, objectividade e realidade. Que papel é desempenhado pelos 
documentos, pelas estatísticas e instrumentos metrológicos na maneira como a sociedade 
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comunicação, enfim, procura desenvolver uma pergunta: que ordenamentos do social são 
feitos na e pela criação desta desordem?

CLASSIFICAçãO E gESTãO DA AuSêNCIA: CONCEPçõES, méTODOS 
E AçõES POLICIAIS DIANTE DE CASOS DE DESAPARECImENTO 

DE PESSOAS NO RIO DE jANEIRO
------------

letícia Carvalho de mesquita Ferreira
Museu Nacional - UFRJ (leticiacarvalho@gmail.com)  

o desaparecimento de pessoas é um dos tipos de ocorrência registrados diaria-
mente em delegacias de polícia brasileiras. Parentes, familiares e conhecidos de pessoas 
que não estão onde se espera que estivessem e não podem ser encontradas procuram re-
partições policiais para solicitar registros e investigações em torno do paradeiro daqueles 
que são designados “desaparecidos”. Desprovido de definição legal, o desaparecimento é 
classificado pelos policiais que efetuam os registros como “fato atípico”. Passível de defi-
nição apenas por exclusão (não é crime, não prescreve em prazos determinados, não gera 
inquérito, etc.), destituído de marco legal que oriente as investigações e encarado como 
menos relevante que outras ocorrências, o desaparecimento é constantemente definido, 
na prática, dentro das delegacias. o trabalho analisa essa constante definição, investigan-
do como casos de desaparecimento são classificados e geridos em repartições policias. 
Através de etnografia em setor da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, foca casos 
ocorridos em 2008. A partir de observação participante e análise documental, a pesquisa 
revela que são registrados como desaparecimento casos bastante heterogêneos. Em meio 
a esta heterogeneidade, o desaparecimento é regularmente encarado por policias como 
questão “de família” e/ou “social”, e não como “problema de polícia”. As formas de gestão 
dos casos implicam a distribuição de poder e responsabilidade entre famílias, casas, polí-
cia e órgãos públicos diversos. Informa tal distribuição de responsabilidades a constante 
definição não só do que é o desaparecimento, mas também de qual é a competência da 
polícia diante de escolhas individuais e de demandas classificadas como “sociais”.

O CAmINHO DAS DáDIvAS: O SIgNIFICADO DO DINHEIRO E A PRODuçãO 
DE SENTIDO NA REDE TRANSNACIONAL DE COOPERAçãO PARA O 

DESENvOLvImENTO ENTRE HOLANDA E BRASIL
------------

joão rickli
VU University Amsterdam (jf.rickli@fsw.vu.nl) 

A cooperação para o desenvolvimento é um empreendimento complexo que en-
volve redes transnacionais de sujeitos que, engajados em diversas relações, conectam-se 
de múltiplas formas. Esta comunicação, baseada em uma etnografia multi-situada das 
relações construídas em torno de um dos projetos missionários e de desenvolvimento 

NuEvO ORDEN COmuNITARIO: DEL COmO ASumIR LA RESPONSABILIDAD 
CÍvICA EN PuERTO RICO

------------
janialy ortiz – Camacho

Universitat de Barcelona (janialy@gmail.com)

En los pasados años han proliferado nuevas políticas de desarrollo para atender a 
los sectores de la población señalados como pobres que pretenden trastocar la posición 
que asumen estos ciudadanos con relación al orden social establecido.  La ideación de este 
modelo ha fomentado la redefinición del Estado, así como la promoción de alianzas que 
difumina la distinción entre gobierno y sector privado.  Este esfuerzo ha exigido forjar una 
colaboración entre diversas disciplinas, que lideradas por un deseo de re-conceptualizar 
lo social, buscan materializar una gestión de gobierno más participativa y una ciudadanía 
que desde la base comunitaria, sea más responsable de su propio bienestar. Propongo 
interrogar los múltiples niveles que articulan este nuevo orden comunitario situándolo 
en Puerto Rico, una vez se implementa un laureado proyecto de ley gubernamental que 
tiene como objetivo erradicar la pobreza promoviendo el sentido de responsabilidad 
cívica y la autogestión. ¿Qué ideas y prácticas son requeridas para traducir las situaciones 
de pobreza y la llamada falta de participación o responsabilidad en narrativas lineales 
que definen problemas e intervenciones moduladas? ¿Es posible reordenar sectores he-
terogéneos y promover el poder de la base desde la autoridad gubernamental?  Sostengo 
que una etnografía que contemple estos ámbitos no sólo necesita registrar el testimonio 
de los actores que son objeto de estas políticas, sino que necesita reconocer la lógica de 
los proyectos, la motivación de los expertos y los cambios operacionales que surgen en el 
aparato gubernamental, si es que en efecto ocurren.  

CONTAR AS mORTAS: DESORDENAçõES DA SOCIEDADE, 
ORgANIzAçãO DO SOCIAL

------------
gonçalo praça

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (goncalopraca@gmail.com)

A comunicação assenta no estudo etnográfico de uma crise persistente – a mor-
talidade anormal de uma variedade de amêijoa cultivada e apanhada no Parque Natural 
da Ria Formosa, Algarve, habitualmente descrita como problema “ambiental”, “político”, 
“social”, etc. – e das controvérsias que tem engendrado entre autoridades técnicas e 
profissionais do sector. olha para este problema e para esta controvérsia enquanto “fenó-
meno dos membros”, ou seja, tenta-se perceber como é que esta desordem é localmente 
criada enquanto tal. Examinam-se diversas formas de documentação e registo do cultivo 
e apanha de bivalves, e suas dificuldades: cronologias e contabilizações oficiais e leigas, 
produtos de investigação científica ou do trabalho diário; e procura-se explicitar como 
nestes materiais é narrada, demonstrada, feita a continuidade temporal deste problema 
e como, de caminho, se identificam e articulam as diversas partes em controvérsia. A 
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mODOS DISTINTIvOS DE SE SER: umA DISCuSSãO TEóRICA SOBRE A 
PROFISSãO ANALISADA ATRAvéS DA AgêNCIA REFLExIvA

------------
tiago Correia

CIES/ISCTE - IUL Escola Superior Saúde Egas Moniz (tiago.correia@iscte.pt)

A complexidade intrínseca da realidade social deve exigir da parte das ciências so-
ciais em geral um posicionamento teórico capaz de compreender como perante mecanis-
mos de estruturação da acção individual resultam modos distintivos de comportamento 
dos actores sociais.

 No âmbito de um projecto de doutoramento em curso, apresenta-se os desen-
volvimentos de um debate teórico crítico quanto à necessidade de um modelo analítico 
neutral entre o peso das estruturas sociais e a liberdade de condução da acção individual, 
que rejeite, por um lado, reificações apriorísticas dos comportamentos, mas que, ao mes-
mo tempo, não signifique um pendor subjectivista sobre a acção.

Nesta senda, problematiza-se a reflexividade enquanto característica cognitiva 
inata dos actores sociais, considerando-os agentes, ou seja, possuidores de consciência 
de si e dos outros e detendo a capacidade de mudança das estruturas sociais. Trata-se de 
uma conceptualização sobre a exteriorização da interioridade (comportamentos) com 
base na compreensão da interiorização da exterioridade (reflexividade). Insere-se esta 
discussão em franco desenvolvimento no domínio das teorias sociológicas, contrapondo 
autores como Giddens (1984, 2000), Juan (1991) ou Bourdieu (1986, 2002).

A análise tem por base reflexões suscitadas a partir de um período de observação 
directa e continuada num hospital público português, cujo objectivo visa compreender 
as relações inter-profissionais entre gestores hospitalares e médicos no presente contexto 
de mudança júridico-normativa dos hospitais públicos portugueses (empresarialização 
hospitalar). Neste sentido, trata-se de uma abordagem enquadrada na sociologia das 
profissões que se centra nos profissionais e em modos distintivos de se ser agente social.

SOCIEDADE EmPREENDEDORA NAS PERSPECTIvAS EDuCACIONAIS 
DE wEBER, DuRkHEIm E gIDDENS

------------
António óscar santos góes

Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa (goes@uesc.br)

maria josefina vervloet Fontes
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Estadual de Santa Cruz

Esta comunicação pretende analisar os aspectos educacionais utilizados na forma-
ção do Gestor e verificar  a  dinâmica do processo de qualificação profissional  inserido 
numa nova ordem social, através do empreendedorismo. Tem como base um estudo 
sobre práticas educativas numa Instituição de Ensino Superior no tocante as aspectos  
apregoados pelo modelo empreendedor, analisando o fenómeno do empreendedorismo 

executados no Brasil com o apoio das Igreja Protestantes na Holanda, toma o dinheiro 
em movimento em uma destas redes transnacionais como eixo teórico e narrativo para 
a tentativa de uma compreensão dinâmica deste tipo de fenômeno. A etnografia segue 
o percurso trilhado pelos recursos financeiros na cadeia de doações que começa nos fieis 
protestantes que contribuem com o trabalho missionário da igreja em suas aldeias no 
norte da Holanda, finalizando-se nos projetos desenvolvidos por oNGs em bairros de 
baixo nível sócio-econômico na periferia de São Paulo, passando pelas diversas igrejas, 
organizações, comissões e escritórios situados entre eles.

o principal objetivo da comunicação é demonstrar como os diferentes sentidos 
atribuídos ao dinheiro que circula entre esses atores, acabam por gerar diferentes visões 
acerca da natureza destas relações e acerca da própria configuração e das fronteiras da 
rede e dos organismos que dela fazem parte. Se, por um lado, a produção de significado 
em torno do dinheiro doado e recebido confunde-se com a organização das relações 
sociais implicadas na rede, por outro lado, os mecanismos burocráticos e administrativos 
criados para ordenar o fluxo monetário geram uma lógica própria em certa medida inde-
pendente dos sentidos que lhe são atribuídos. os limites entre as diferentes organizações 
e sujeitos, bem como a própria visão do circuito em sua totalidade, só são percebidos a 
partir de posições dadas e de perspectivas situadas e condicionadas pela experiência e 
pelas práticas cotidianas (e técnicas) do trabalho de desenvolvimento.

INvESTINDO Em EDuCAçãO: umA ANáLISE DA DImENSãO SImBóLICA DA 
gESTãO PELA quALIDADE TOTAL (gqT) NAS INSTITuIçõES DE ENSINO

------------
Cláudia Bomfim

Instituto de Desenvolvimento Educacional da Fundação Getulio Vargas, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (crbomfim@gmail.com)

o objetivo deste trabalho é o de abordar um dos temas da Administração, como 
o da Gestão pela Qualidade Total (GQT), a partir de uma perspectiva antropológica de 
análise ao considerar-se a dimensão simbólica da Administração e das organizações 
Educacionais.

A aplicação de um modelo empresarial de análise de processos e produtos, que 
possui indicadores para quantificar o desempenho (GQT) nas instituições de ensino, 
parece-nos ser a chave para a compreensão das relações sociais e dos sistemas simbólicos 
que encaram a educação como um bem de consumo. Interessa-nos, portanto, a aborda-
gem de alguns aspectos e interpretações que tomam a educação como um investimento, 
buscando as dimensões culturais e simbólicas desta modalidade de consumo. Identificar 
quem investe em educação, e com que propósito, remete-nos a sistemas de significações 
que envolvem discursos de empresários, docentes e discentes. Pretendemos, pois, verificar 
que classificações, conjuntos de relações sociais, rituais e subjetividades estariam presen-
tes num processo de auditoria que visa a Gestão pela Qualidade Total numa instituição 
privada de ensino superior.



118 119

pAInel nº 6
História da antropologia – diÁlogos 
CoM a antropologia ConteMporânea 

Coordenadores
joão leAl, CRIA, Universidade Nova de Lisboa (joao.leal@fcsh.unl.pt)
FrederICo rosA, CRIA, Universidade Nova de Lisboa (fdelgadorosa@hotmail.com)

Debatedora: nélia dias, CRIA, ISCTE - IUL

Na senda de George W. Stocking Jr., a História da Antropologia consolidou métodos 
e objectivos “historicistas”, com notáveis resultados ao nível da pormenorização do co-
nhecimento dos antropólogos do passado e da inserção dos seus discursos no respectivo 
contexto socio-político e intelectual. Contudo, a crescente especialização da História 
da Antropologia tem acentuado (involuntariamente) o divórcio entre o passado e o 
presente da disciplina. A leitura de textos etnográficos e antropológicos anteriores ao 
pós-modernismo é frequentemente remetida para um “gueto” passadista, a pretexto de 
ser apenas do foro dos especialistas, isto é, dos historiadores da antropologia. 
Entretanto, fora do domínio da História da Antropologia, tem-se vindo a evidenciar, da 
parte de diversos pesquisadores envolvidos nas novas agendas de pesquisa da antropo-
logia contemporânea, uma maior disponibilidade para o retomar de linhas de diálogo 
com a tradição histórica da disciplina, inclusive com autores e teorizações que, embora 
secundarizados pelo paradigma modernista, se revelam agora estimulantes para a (re)
definição de novos horizontes de análise. A redescoberta das teorizações clássicas sobre 
o animismo ou o exame das promessas e dos impasses da antropologia difusionista cons-
tituem exemplos desta crescente atenção da antropologia contemporânea aos passados 
subalternos da disciplina.
Está nessa medida criado um quadro propício para uma reflexão acerca de novas linhas 
de diálogo entre o passado da disciplina, o seu presente e também o seu futuro, quer no 
eixo etnográfico, quer no eixo teórico, que questione a distinção estabelecida por George 
W. Stocking Jr. entre as abordagens “historicista” e “presentista”. É este o objectivo do 
painel «História da Antropologia: Diálogos com a Antropologia Contemporânea» que 
constituirá uma ocasião importante de diálogo entre antropólogos e historiadores da 
Antropologia atentos a esta questão capital da disciplina. 

como um fato social. o estudo se inspira teoricamente no legado de Durkheim, Weber e 
Giddens na esfera educacional e teve como objecto os estudantes do curso de gestão da 
Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus – Bahia – Brasil. os dados foram obtidos 
de fontes principais e secundárias e apontam que as acções utilizadas, apesar de preco-
nizar os pressupostos do modelo empreendedor, proporcionam resultados limitados na 
prática. Por outro lado, as opiniões dos discentes são muito vagas sobre auto-emprego e 
auto-gestão. Ademais, revelou-se que o processo de formação profissional baseado nesses 
pressupostos está muito longe das novas exigências que o mercado de trabalho requer. 
Quanto às perspectivas para o futuro da profissão, verificou-se que o gestor deverá ser, 
cada vez mais, um trabalhador que empreenda novas ideias e novos negócios, ou seja, um 
novo ordenamento social.

ENTRE mONSTROS E HERANçAS. O PAÍS DO FuTuRO
------------

victor Hugo Fisher 
Universidade de São Carlos (victorhugofischer@yahoo.com.br) 

A suposta necessidade de superação de um passado malogrado que ainda persis-
tiria no seio do Estado brasileiro como uma “herança” de nosso período colonial marca 
profundamente o debate do pensamento político e social brasileiro. Articulando temas 
como o binômio “modernidade” / “atraso”, as possibilidades de construção de um Estado 
moderno, as raízes - para falar nos termos de Sérgio Buarque de Holanda (1995 [1936]) 
– de práticas ditas tradicionais (e identificadas a esta herança) como o patrimonialismo 
e o coronelismo; tal corrente intelectual se colocou na posição de pensar um projeto 
de nação para o Brasil que suportasse nossa ambição modernizante, iluminada pelos 
modelos europeus e orientada por ideologias como o positivismo.

Assim constituído, o pensamento político e social brasileiro se pensou a partir de 
um ideal de superação destes “males de origem” (Bomfim, 1993 [1905]), sob o lema do 
“Brasil, o país do futuro”. É a partir deste debate que evoco os dados obtidos em minha 
etnografia realizada num Posto do Programa Poupatempo do Governo do Estado de São 
Paulo (a partir de sua ambição de “reconstruir valores públicos”) e das formas identificadas 
pelo Programa como àquelas “a se superar” afim de que se realize um Estado democrático 
moderno para, finalmente, colocá-los em face às elaborações do pensamento político 
e social produzido no Brasil. É na relação entre meus dados e o debate da corrente 
intelectual aqui delimitada que pretendo discutir como esse ideal de superação ainda é 
atualizado nos mais recentes projetos de reforma e modernização do Estado brasileiro.
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viragem do século XXI, mas numa perspectiva diacrónica, visando o levantamento dos 
diálogos com o passado desde a publicação de The Nuer de Evans-Pritchard. Tentar-se-á 
reequacionar dessa forma a polémica questão do saber cumulativo em Antropologia.

O mESSIAS ENTRETANTO já CHEgOu. RELENDO BALANDIER
 E O PROFETISmO AFRICANO NA PóS-COLóNIA

------------
ruy llera Blanes

ICS – Universidade de Lisboa (ruy.blanes@gmail.com)

Uma das teorias mais marcantes na antropologia africanista das últimas décadas 
foram as propostas de Georges Balandier sobre a “situação colonial” e, nomeadamente, 
o seu retrato (até então inédito) do surgimento de movimentos religiosos de carácter 
messiânico ou profético na região do Congo no contexto de reivindicações anti-coloniais 
mais ou menos politizadas. Estas teorias, nas décadas de 1960 e 1970, revelaram ser 
fundamentais para compreender os processos de descolonização em África. No en-
tanto, se as teorias de Balandier fossem lidas à letra, movimentos proféticos como o 
kimbanguismo o mpadismo e o tokoismo, uma vez desaparecida a principal razão da sua 
existência (o colonialismo europeu) não mais existiriam. Mas não é o caso: não só não 
desapareceram como se reconfiguraram e transformaram em importantes movimentos 
de carácter transnacional. Neste paper pretendo, seguindo as propostas sugeridas noutro 
artigo (Sarró e Blanes 2009) e de trabalho de terreno levado a cabo em Lisboa e Angola 
com o meu colega Ramon Sarró, pensar o papel do profetismo contemporâneo em 
África (e na região do Congo em particular) e reflectir sobre a pertinência do “modelo 
Balandier” para a sua compreensão.

‘THE PAST IS FOREIgN COuNTRy?’ gLOBALISTAS E DIFuSIONISTAS
------------

joão leal
CRIA - Universidade Nova de Lisboa (joao.leal@fcsh.unl.pt)

 A antropologia contemporânea tem-se vindo a interessar de forma consistente 
pelos modos de circulação de pessoas, objectos, formas e ideias ligados à globalização. 
Simultaneamente tem-se assistido à multiplicação de estudos que recorrem a conceitos 
como hibridização, sincretismo, etc. Numa parte significativa desses estudos a discussão 
destas formas globalizadas de circulação da cultura é apresentada como um desenvol-
vimento sem precedentes na antropologia. Noutros casos, embora se reconheça uma 
proximidade genérica entre as preocupações actuais e as preocupações dos difusionistas, 
as contribuições destes autores são apresentadas de uma forma sumária e frequente-
mente distorcida que enfatiza a distância entre o presente da globalização e o passado 
dos difusionistas. Recorrendo à obra de dois autores difusionistas mais significativos 
– Herskovits e Bastide  – a presente comunicação visa examinar as virtualidades (mas 

OBSERvADORES OBSERvADOS E A PESquISA AvANçADA
 Em LITERATuRA E ANTROPOLOgIA

------------
gustavo rubim

Departamento de Estudos Portugueses, FCSH-Universidade Nova de Lisboa 
(rubimgreen@gmail.com)

o primeiro volume da colecção “History of Anthropology”, dirigida por George 
W. Stocking Jr., Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork (de 1983) está lon-
ge de ser um livro bem avaliado nas implicações que contém para a pesquisa avançada em 
literatura e antropologia. A questão geral que o livro levanta pode resumir-se assim: por 
que motivo historicizar a antropologia implica, invariavelmente, encontrar a literatura? 
A pergunta é tanto mais produtiva (ou intrigante) quanto Observers Observed é um livro 
que toma para objecto de estudo o traço mais singular da antropologia como profissão 
humanística: o trabalho de terreno (que, por tradição, a distingue das humanidades de 
biblioteca, de que literatura e filologia são justamente os melhores exemplos). Como se 
explica que seja, então, no estudo da sua componente mais empírica que a antropologia 
melhor expõe a força literária que a constitui? Para lá da “ideologia disciplinar” cuja 
crítica está assumida desde a apresentação de Observers Observed, que laço inextricável 
liga afinal o trabalho de terreno à literatura? A resposta óbvia é: a escrita, claro. Mas a 
comunicação procurará mostrar que o óbvio tem, neste caso, muitas figuras e que essa 
multiplicidade obscurece a própria escrita. Tocando vários dos ensaios que compõem 
Observers Observed, o texto de Joan Larcom, “Following Deacon: the problem of ethno-
graphic reanalysis, 1926-1981”, será porém destacado com base na hipótese de que está 
nele uma espécie de nervo central de todo o volume.

A OBSESSãO NuER E O RESgATE DAS ETNOgRAFIAS mARgINAIS
------------ 

Frederico delgado rosa
CRIA - Universidade Nova de Lisboa (felgadorosa@hotmail.com)

Passados 70 anos sobre a monografia que os celebrizou, os Nuer conservam um 
estatuto peculiar como objecto obsessivo da Antropologia. Um factor em comum entre os 
trabalhos de fundo mais recentes é a crítica do presente etnográfico de tipo funcionalista, 
colocando-se por isso mesmo em diálogo obrigatório com a História da Antropologia. 
A crescente historicização da etnicidade nuer tem provocado aliás uma redescoberta e 
uma reapreciação de numerosas fontes etnográficas anteriores a Evans-Pritchard - que 
este relegara a breves referências de rodapé - ou menos conhecidas dos não-especialistas 
por serem figuras secundárias suas contemporâneas, como é o caso em particular de 
Paul P. Howell. Considerando, porém, que a autoridade etnográfica ocidental permanece 
abalada nos seus fundamentos pela descontrução pós-moderna, torna-se especialmente 
relevante avaliar os usos efectivos e possíveis das etnografias coloniais na prática antro-
pológica contemporânea. A presente comunicação procederá a uma análise comparativa 
desta dialéctica no âmbito do dossier nuer, não apenas em relação à Antropologia da 
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análise das últimas palavras de Lévy-Bruhl sobre o tema e mostrar como uma análise do 
seu abandono do conceito “pré-lógico”, em conjunto com o conceito de “participação”, 
ajuda não só a compreender o percurso e o pensamento do genial pensador francês, mas 
também mostra que estava a abrir uma linha de investigação sobre a bruxaria africana 
muito original, que infelizmente ficou apenas esboçada.  

ROBERT HERTz IS COmINg BACk AgAIN. HOw TO THINk EuROPEAN 
RITuALS AFTER SAINT BESSE (1913)

------------
Cyril Isnart

Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative - CNRS & Université de 
Provence (isnart@mmsh.univ-aix.fr)

In this paper, I would like to examine the use of Robert Hertz’s works (1881-1915) 
devoted to the anthropology of Europe. Hertz was a scholar of Emile Durkheim and 
Marcel Mauss. In the first quarter of the 20th century, he published a few but famous 
texts (two comparative essays about right hand and death, a short monograph about an 
Italian saint’s cult, a folklore note about popular literature and many book reviews). It 
is right to see Hertz as a great ancestor of anthropology, but the “legacy” (Parkin) of his 
European work - especially his Saint Besse study in the Italian Alps (1913) - is quite 
recent and ambiguous (Parkin & MacClancy, Boissevain, Isnart), in contrast with the 
oldest literature about classification and structuralism (Needham). on the one hand, 
those new studies are mainly “presentist” (Stocking), favouring contemporary matters 
(past, memory, migration, borders, invention of tradition) in the study of European ritu-
als. But, in the other hand, this “presentism” is limited, because power, gender, ecology or 
symbolic efficacy, which are major issues in contemporary European anthropology, are 
lacking in these revisits. 

After giving a summary of the original text and the principal issues addressed 
in the revisits, I will try to shed light on this problem: why contemporary readings of 
Saint Besse are so ambiguous? Whatever the truth of the hypotheses I will propose, 
Hertz’s European work is a great field to understand the way in which contemporary 
anthropologists are dealing with old texts and renewed (or not) problems of history of 
anthropology.

ANTROPOLOgIA DA DANçA: CONTRIBuTOS TEóRICOS PARA O ESTuDO 
DA DANçA TEATRAL OCIDENTAL NumA PERSPECTIvA HISTóRICA

------------
maria josé Fazenda

Escola Superior de Dança/ Instituto Politécnico de Lisboa (mjfazenda@gmail.com)

A antropologia da dança centra-se no estudo das performances que usam o mo-
vimento do corpo como meio privilegiado de expressão e comunicação. A sua fundação 

também os limites) do difusionismo para o desenvolvimento de uma antropologia da 
globalização que, ao mesmo tempo que faz seus os desafios do presente, é capaz de 
restaurar laços de familiaridade com o passado. 

COSmOLOgIAS DO ANImISmO
------------

joão vasconcelos
ICS – Universidade de Lisboa (vasconcelos.joao@gmail.com)

Em Primitive Culture (1871), Tylor defendeu que a crença em entidades espi-
rituais, a que deu o nome de “animismo”, constitui o núcleo embrionário, mínimo e 
universal da religião. Avançou também uma teoria intelectualista especulativa segundo 
a qual a ideia de alma teria nascido da atribuição de realidade idêntica às representações 
formadas nos sonhos e àquelas formadas no estado de vigília. As críticas à antropologia 
evolucionista conduziram ao descrédito da teoria do sonho e da classificação do animis-
mo como filosofia primitiva. A noção de animismo, contudo, sobreviveu ao esquema 
teórico que lhe deu origem. Fora do círculo estrito da antropologia, foi adoptada como 
termo genérico para designar crenças e cultos que espiritualizam o mundo natural. Na 
psicologia de Piaget, passou a designar um estádio do desenvolvimento cognitivo infantil 
no qual as crianças atribuem capacidade de agir e intencionalidade (ou seja, “alma”) a to-
dos os seres e objectos, estádio esse que só se supera através da aprendizagem da distinção 
entre coisas animadas e inanimadas. Na antropologia, a noção de animismo tem vindo 
a ser reexaminada e reelaborada nos últimos anos, por autores como Descola, Ingold e 
Viveiros de Castro. Esta comunicação centrar-se-á nestas conceptualizações recentes do 
animismo, salientando como os seus propósitos de compreensão de ontologias nativas 
nos seus próprios termos caminham a par de uma crítica à hegemonia intelectual da on-
tologia científica moderna que faz da acção intencional monopólio dos seres humanos.

O quE COmEm OS BRuxOS: Lévy-BRuHL SOBRE A SATISFAçãO DAS 
ExPLICAçõES

------------
ramon sarró

ICS – Universidade de Lisboa (ramon.sarro@ics.ul.pt)

Durante os últimos dez anos a figura de Lévy-Bruhl tem vindo a se revalorizar após 
meio século de interpretações erradas sobre o seu trabalho. Durante algumas gerações a 
única coisa que os alunos de antropologia ouviram sobre ele era que inventou o termo 
“pré-lógico” para referir-se a um modo de pensamento não racional, termo que mais tar-
de abandonou. Porém, o abandono do termo nunca tem sido suficientemente explicitado 
nem bem compreendido. Foi precisamente no seguimento da leitura de material sobre as 
crenças mais “irracionais” vindas de África que Lévy-Bruhl se apercebe que o conceito 
de pré-lógico não o ajudava a explicar tais crenças. Neste trabalho pretendo avançar uma 
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os estudos de Cultura Popular, Pós-Coloniais, de Género e de Media possibilitaram 
a abertura da tradução cultural. o outro, subordinado, minoritário, estigmatizado, re-
ceptor passou a ser considerado como agente nas “fronteiras”, nas “zonas de contacto”, 
analisando-se as “traduções”, “terceiros espaços”, “hibridismos”, “transculturações”, etc.
Por outro lado, uma antropologia “transnacional”, das “dinâmicas globais”, dos “fluxos”, 
das “redes”, da “ecumene” possibilitou a comparabilidade da tradução cultural antropo-
lógica à de outros “cosmopolitas” (viajantes, turistas, tradutores, enviados especiais dos 
media, intelectuais, artistas, etc.). A própria relação de representação (oral-escrito), tão 
central na tradução cultural antropológica, é recolocada com as novas tecnologias.
Num quadro de reconfiguração mundial do trabalho, de crescentes migrações, de cons-
trução de entidades sociopolíticas supranacionais e de educação inter e transcultural, a 
tradução cultural de um problema antropológico ou dos estudos culturais e da tradução 
passou a ser um problema sociopolítico de uma cultura planetária que é, cada vez mais, 
uma cultura da tradução.
Este painel centrar-se-á, assim, na tradução, estando aberto a contributos teóricos e 
estudos de caso neste âmbito.

TRADuIRE ENTRE LES CuLTuRES: POuR uNE TRANSCuLTuRALITé DANS 
LES CONSTRuCTIONS IDENTITAIRES

------------ 

josé Yuste Frías
Universidade de Vigo (jyuste@uvigo.es)

Face aux faiblesses de l’interculturel et aux dangers d’un monde seulement multi-
culturel, ma proposition de communication voudrait penser la relation entre les cultures 
comme traduction. Je commencerai d’abord par présenter la traduction comme para-
digme de transformation métisse pour interroger ensuite ce qui n’est pas un concept à 
proprement parler mais plutôt quelque chose qui relève de l’affectif : la notion d’identité. 
L’identité de chaque culture dépendant de la façon qu’a eue chacune de traduire ou de ne 
pas traduire l’Autre, le recours à l’anthropologie s’avère indispensable pour déconstruire 
la notion d’identité culturelle dans une perspective traductive voulant instaurer la traduc-
tion comme originaire de toute culture. 

Dans l’interculturel, on suggère avec le préfixe “inter” que les identités acceptent 
de se rapprocher mais que chacun reste ce qu’il est, chez soi. Dans le multiculturalisme, 
à l’aide du préfixe “multi” on use du concept de différence pour aboutir à un essentialis-
me pouvant se décliner en politique aussi bien à l’extrême droite qu’à l’extrême gauche. 
Interculturel et multiculturalisme concevant ainsi les identités culturelles comme des 
tous homogènes, ont procédé à leur territorialisation : tout thème et tout sujet sont 
circonscrits à un territoire. 

or “la représentation de ‘l’Autre’ de façon acceptable” ne peut être possible que 
grâce à l’opération transculturelle de la traduction, où le préfixe “trans” suggère l’idée 

e o seu desenvolvimento são sustentados pelo recurso a teorias e métodos formulados ao 
longo do século XX e considerados hoje paradigmas de referência no seio da disciplina 
de antropologia. Eles fornecem ao observador as lentes necessárias para compreender a 
complexidade das práticas da dança nos seus diferentes contextos e propósitos e permi-
tem traçar o quadro interpretativo que nos conduz ao coração – responsável pelo fluxo 
das ideais, das emoções e dos movimentos – dessas práticas.

Tendo em mente a análise da dança teatral, o nosso objectivo é demonstrar como 
teorias antropológicas do passado, ainda que sobretudo dirigidas para o estudo de fenó-
menos performativos de carácter ritual e cerimonial, nos proporcionam, por um lado, 
meios importantes para a compreensão da dança contemporânea, criada sob a forma 
de um espectáculo por um indivíduo reconhecido enquanto autor, e, por outro lado, 
informam o pensamento antropológico presente.

A abordagem da dança enquanto fenómeno artístico (Franz Boas), a demons-
tração da relevância da história para a explicação das singularidades dos movimentos 
(Robert Lowie), a consideração de que a dança não só assinala as formas de organização 
social e proporciona uma experiência de grupo, como também abre espaço à experiência 
da individualidade (Evans-Pritchard), ou a percepção da arte enquanto forma de cultura 
posta em acção pelos agentes sociais (Clifford Geertz) são alguns dos contributos teóri-
cos históricos fundamentais que nos propomos avaliar.

pAInel nº 7
traduçÃo Cultural, fronteiras e dinâMiCas gloBais 

Coordenadores
pAulo CAstro seIXAs, Universidade Fernando Pessoa (pseixas@ufp.edu.pt)
joão FerreIrA duArte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (joduarte@fl.ul.pt)

A antropologia sempre implicou uma relação com a tradução. No entanto, uma refle-
xividade crítica e pluridimensional (de desigualdade entre línguas, géneros, e regimes 
representativos pela via da relação poder/conhecimento) é relativamente recente.
É possível identificar três tradições na área da tradução cultural. Uma ligada à antropolo-
gia, de Lienhardt a James Clifford. Uma outra tradição começa em Walter Benjamin, pas-
sa pela hermenêutica de Steiner e chega ao desconstrucionismo de Derrida. Finalmente 
os estudos de tradução, partindo do pressuposto de que a tradução é um fenómeno da 
cultura de chegada (Even-Zohar, Toury), apropriaram-se do conceito antropológico de 
tradução cultural (Wolf, Sturge) para descreverem o processo de representação do outro 
no acto tradutório.



126 127

promotores de auto e heteroconceitos, poderão contribuir para a construção de iden-
tidades étnicas, ou neste caso, para a construção de identidades colectivas. Tratando, 
fundamentalmente, de uma questão de identidade – de pertença ou não pertença, im-
porta perceber suas lógicas e narrativas que permitiram no passado e permitem, ainda 
hoje, identificar um espaço comum onde essas comunidades traduzem as suas diferenças 
culturais. 

Procurarei também problematizar algumas questões metodológicas, nomeadamen-
te, o papel do investigador, as técnicas e ferramentas a utilizar. A putativa tensão entre a 
oralidade nativa e o registo/a escrita do investigador social actual, sentida principalmente 
a partir do momento que se abandonou a imagem de um etnógrafo individual omnipre-
sente e omnipotente e se adoptou um conjunto de técnicas e estratégias de escrita mais 
reflexivas com o objectivo de evidenciar o diálogo através do qual se adquirem os dados 
e se constroem as interpretações antropológicas.

AgêNCIA INDIvIDuAL E TRADuçãO CuLTuRAL
 NO NOmADISmO CONTEmPORâNEO

------------
Anamaria morales

Universidade Federal da Bahia (morales@ufba.br)

Partindo da perspectiva de uma Antropologia Transnacional, que busca abarcar 
as relações mundializadas e as interconexões culturais globais, a presente comunicação 
se propõe a relacionar os novos cosmopolitismos na atualidade à construção de uma 
subjetividade contemporânea, que pressupõe a habilidade dos indivíduos de pertencer a 
dois mundos, tornando-se pessoas “traduzidas”.

o conceito de tradução, como em Hall e Robins, aplicado a pessoas que per-
tencem a várias “casas” ao mesmo tempo, obrigadas a negociar com diferentes culturas 
interconectadas.

Destaca-se o paradigma da mobilidade como central na contemporaneidade e o 
recurso à cidadania flexível por sujeitos investidos de agência, que optam pela dester-
ritorialização nas suas trajetórias de vida. Entende-se, remetendo a ortner, que uma 
consciência pós-moderna, vista como configuração específica de ansiedades existenciais 
fundamentais vinculadas ao capitalismo tardio, está implicada nesta subjetividade, 
que serve de base para a agência, levando pessoas a agir no mundo ao agirem sobre si 
próprias.

A reflexão se volta para a trajetória dos novos migrantes europeus radicados em 
Salvador/BA  a partir da década de 70 passada, buscando a lógica deste movimento do 
centro do sistema para as áreas de influência do capitalismo hoje denominadas “sul-
global”, levando em conta o Imaginário europeu sobre o exótico e sua interface com as 
desigualdades entre as nações.

d’une acceptation à se transformer dans une fécondation réciproque qui, déterritoriali-
sant en permanence thèmes et sujets, déplacent les frontières langagières et culturelles 
pour former des identités métisses composites, c’est-à-dire, double, triple ou quadruple. 

A PARATRADuCIóN DO mITO IRLANDéS DO LEABHAR gABHALA NO 
PROCESO DE CREACIóN DA IDENTIDADE NACIONAL gALEgA

------------
Alberto álvarez lugrís

Universidade de Vigo (alugris@uvigo.es)

No primeiro terzo do s. XX os intelectuais galegos da Xeración Nós, levan a cabo un 
importante labor político e cultural que ten como obxectivo a (re)construción da identi-
dade nacional de Galicia. Por medio de artigos académicos (sobre Historia, Antropoloxía, 
Literatura, etc.) e de opinión política quérese poñer de relevo a especificidade da nación 
galega e o seu carácter diferencial fronte ó resto de España e, especialmente, fronte a 
Castela e Madrid. Dentro desta liña de acción é especialmente importante a decidida 
identificación de Galicia co resto das chamadas nacións celtas e, en especial, con Irlanda. 
Irlanda, que viña de consegui-la independencia da metrópole inglesa, tómase como 
modelo do proceso de recuperación da identidade nacional, que había pasar por unha 
primeira etapa de recuperación e exaltación da lingua e cultura propias. 

Neste contexto a tradución e a paratradución, especialmente de textos anglo-ir-
landeses, empréganse como ferramentas de promoción do ideario político nacionalista e 
como instrumento para artellar os mitos nacionais propios. 

o Leabhar Gabhala ou Libro das invasións mestura realidade e lenda para narra-
la historia de Irlanda dende épocas prehistóricas ata a conquista da illa polos celtas. 
Segundo este texto, os celtas, procedentes de Asia Menor, establécense en Galicia para 
despois ir conquista-la illa de Irlanda. Deste xeito non só se consegue demostra-la supos-
ta orixe celta dos galegos, senón que mesmo se supera a idea, xa que os propios irlandeses 
modernos serían descendentes dos celtas galegos. 

AS NOmEADAS TRANSmONTANAS: A ORALIDADE COmO mETáFORA DE 
TRADuçãO CuLTuRAL

------------
luís vale

Universidade Fernando Pessoa (valedovale@gmail.com)

Servindo-me da noção de tradução cultural que tem sido utilizada principalmente 
no âmbito dos Estudos Culturais e seguindo as perspectivas de Clifford Geertz e James 
Clifford, autores fundamentais para percebermos a construção aberta, retórica e parcial 
das culturas, procuraremos neste exercício demonstrar como as nomeadas colectivas 
das aldeias transmontanas, enquanto processos de nomeação intra e inter-comunitária, 
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e educação; enquanto que a segunda dimensão permeará mais as relações horizontais 
(relações interculturais na escola). (Bassnett 2001; Hall 2003; Jordan 2002; etc.)

A escola é um lugar de desafios vários num mundo transnacional. A intercultura-
lidade e a tradução cultural consideramos serem conceitos fundamentais para compre-
ender esses desafios e encontrar algumas respostas. As novas identidades transnacionais 
terão, certamente, nessa escola inter ou mono cultural, tradutora ou unidimensional, o 
lugar para a sua construção, ou a sua negação.

A pesquisa coloca, assim, a hipótese de que as novas cidadanias em construção 
serão função da interculturalidade e das traduções culturais no contexto educativo con-
temporâneo. A cidadania europeia será, exactamente, o exemplo disso e o mais focalizado 
pela pesquisa em causa.

DIASPORA muSICAL: RAP muSIC, SuBjETIvIDADES PERIFéRICAS
 E RESISTêNCIA

------------
rosana martins

Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens - UNL 
(rosanasantosposse@yahoo.com.br; rosanasantosposse@hotmail.com)

A comunicação reflete sobre o impacto da música rap, o local da música e sua 
tradução cultural em todo o mundo. o gênero musical rap, pluridimensionalizado, pro-
porciona a construção de uma forma de comunicação expressa em comportamentos e 
atitudes pelos quais os jovens mundialmente se posicionam na representatividade de si e 
do outro e também frente à sociedade. 

A partir de referências da etnomusicologia, esta comunicação discute a abor-
dagem da questão da música rap e seu desempenho musical, enquanto estilo musical 
integrado no fluxo global de mercadorias, de idéias, estilos, ou como matéria lin-
guística e cultural, que é central na vida de muitos jovens pertencentes aos subúrbios 
dos grandes centros urbanos, mas também apreciado por um público mais vasto.  
Nesta comunicação discutimos também a contribuição política e teórica dos Estudos 
Culturais e seu foco na cultura contemporânea - uma perspectiva que enfatiza a atividade 
humana, a produção da cultura ativa, mais do que o consumo passivo.  A perspectiva epis-
têmica parte da lacuna que permite uma contribuição para este debate, para transcender 
dicotomias delineadas na redefinição do espaço público urbano e do sistema-mundo. 

Assim, refletindo sobre as diversas formas de representação no espaço público 
urbano, isto significa contemplar o universo simbólico nesta dinâmica social-mundo, o 
que demonstra a ampla articulação das formas culturais e práticas que organizam a vida 
quotidiana – a experiência da vida, o cotidiano e a sensibilidade.

Discute-se o movimento desses sujeitos nômades, “traduzidos”, enquanto estraté-
gia de posicionamento múltiplo, manipulando os códigos culturais no território de che-
gada, ao mesmo tempo em que se beneficiam da interconectividade global, através de um 
fraccionamento identitário deliberado, característico da subjetividade contemporânea.

TRADuçãO, RECuRSIvIDADE E SEPARATISmO. umA APROxImAçãO
 AOS mOvImENTOS SOCIAIS AuTóNOmOS

------------
Antón Fernández de rota

Universidade de A Coruña (antón@invisibel.net)

A Autonomia surgiu em diferentes países europeus (Itália, Espanha, Alemanha, 
etc.), ao longo dos anos sessenta e setenta, como uma resposta à crise da esquerda. Desde 
finais dos noventa, em paralelo ao surgimento do movimento alterglobalização, surgiram 
dentro da área da Autonomia uma série de experiências que pretendem retraduzir a es-
querda política, suas formas, suas estratégias e seus programas, para prender as dinâmicas 
de transformação social actuais (transformações tecno-comunicacionais, mutações na 
composição “de classe”, novas modulações da soberania e a cidadania, etc.). Interessa-me 
prestar atenção a este vector de renovação política e compará-lo com outra vertente da 
Autonomia. Uma e outra assumem estratégias diferentes (recursividade vs. separatismo), 
empregando a tradução de modo diferente. No primeiro caso, a tradução é empregada 
de maneira aberta e experimental (recursividade); no segundo caso a tradução pretende 
salvaguardar as identidades que se vêem ameaçadas (separatismo).

INTERCuLTuRALIDADE, TRADuçãO CuLTuRAL E NOvAS CIDADANIAS. 
CONCEITOS-CHAvE DA TRANSNACIONALIzAçãO DA EDuCAçãO

------------ 

Anna Kosmider
Universidade Fernando Pessoa (kosmider@ufp.edu.pt)

o objectivo da comunicação é discutir conceitos-chave para a compreensão do 
novo quadro sóciocultural transnacional em que os processos educativos devem ser com-
preendidos, a saber, os conceitos de interculturalidade, de tradução cultural e de novas 
cidadanias.

Face ao conceito de interculturalidade, discutir-se-á, numa perspectiva sociológica 
e antropológica, por um lado, a sua relação com o de multiculturalidade e, por outro lado, 
a sua relação com conceitos como os de “fronteiras”, “redes”, “fluxos”. (Appadurai 2004; 
Hannerz 1997; Bhabha 2005; Przemyslaw Pawel Grzybowski 2005; etc.)

Quanto ao conceito de tradução cultural duas dimensões estarão em causa: a pri-
meira mais em função da relação entre escola e ideologias inscritas nos manuais escolares 
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serão feitas as devidas relações entre tais híbridos, a tecnologia e o espaço urbano. Para o 
fechamento/abertura desta discussão, utilizaremos breves exemplos de como tal tecnolo-
gia intervém no espaço urbano e como pode-se perceber seus apontamentos imiscuídos 
no aproveitamento dos espaços de convivência íntima e colectiva das cidades. 

pAInel nº8
antropologia apliCada: entre saBeres e afazeres 

Coordenadores:
HumBerto mArtIns, UTAD/CRIA (humbmsm@yahoo.com)
rItA rodrIgues, ISCTE (rodrigues.arita@gmail.com)

Este painel constitui-se numa tripla ambição, procurando responder à clássica pergunta, 
para que serve a Antropologia? Sem querer estabelecer momentos (re)fundadores ou 
ditar as regras do que deve ser uma antropologia aplicada, tentaremos questionar os 
limites da própria antropologia nos seus saberes e afazeres – assumindo, todavia, a sua 
dimensão utilitária como questão de necessária discussão e provavelmente (uma vez 
mais) de impossível resolução.
A primeira ambição prende-se com a reflexão sobre a prática de uma antropologia 
aplicada, situando-a por relação de oposição/confluência com a antropologia académica. 
Lançamos desafio à participação dos antropólogos que se situam fora das linhas conven-
cionais e convencionadas da antropologia pura. Queremos ver mostrados estudos, inter-
venções que, não sendo de uma antropologia académica/ investigação convencional, im-
plicam o trabalho de antropólogos ou a aplicação de saberes e afazeres antropológicos.
A segunda ambição coloca-nos num patamar de reflexão sobre os limites de intervenção 
social da antropologia, esboçando pontos de encontro com outras ciências sociais e outras 
ofertas formativas e profissões (serviço social, economia, desenvolvimento, marketing, 
gestão, etc.) Sabendo que o próprio processo contemporâneo de renovação identitária da 
disciplina a recoloca noutros contextos e noutras gramáticas socio-culturais, mais urba-
nas, menos estranhas, mais próximas dos lugares de decisão do seu “ocidente fundador”, 
importa ver como pode a antropologia compartilhar espaços de intervenção não só lá 
“longe” (situando as dimensões críticas do desenvolvimento) mas também aqui perto, em 
empresas, em novas funções e atribuições.
Finalmente, pensamos estimular o próprio questionamento, a partir de dentro, da 
antropologia académica, olhando à verificação dos seus limites (práticas e saberes) e, 
porventura, culminando com a anulação da dicotomia aqui sugerida. Não será sempre 
a antropologia, feita como instrumento de representação e conhecimento, uma forma 
de intervenção? (ou os mais ou menos subtis mas tremendos impactos da presença dos 
antropólogos nos diferentes terrenos de pesquisa).

PROjETO RODA muNDO. A gLOBALIzAçãO DA CAPOEIRA DO BRASIL
------------

joão luis uchoa de Figueiredo passos
Universidade de Campinas (joaoluis@iar.unicamp.br)

Esta apresentação pretende demonstrar alguns aspectos de nossa pesquisa atual 
sobre o processo contemporâneo de globalização da capoeira, a partir da análise de téc-
nicas de aprendizagem e do ritual da Roda de Capoeira em grupos fora do Brasil, assim 
como estrangeiros praticando no Brasil. Capoeira é uma prática cultural Afro-Brasileira 
que mistura luta, dança, música, jogo e dramatização, em uma dinâmica artística, atlética 
e ritualizada. A partir da perspectiva dos Estudos da Performance e da Antropologia 
da Performance, utilizamos conceitos como play, flow, liminoide e comportamento res-
taurado para pensarmos as performances de corpo e música, e o surgimento de novas 
práticas interculturais em dinâmicas globais. Esse novo panorama é capaz de influenciar 
a prática da capoeira no Brasil e no mundo. 

o processo de globalização da capoeira é bastante recente, inicia-se nos anos 70 do 
século XX, mas cresce em volume e extensão nos anos 80 e 90. Atualmente há capoeira 
nos cinco continentes e em mais de 100 países. Este fenômeno está ajudando a modi-
ficar a maneira como a sociedade brasileira interpreta algumas questões relacionadas à 
identidade e etnicidade.

A abordagem da pesquisa é teórica, mas também experimental. Trabalhamos com 
o referencial teórico de autores como Victor Turner, Richard Schechner, Marcel Mauss e 
Erwing Goffman, entre outros. Nossa atuação etnográfica também utiliza a experiência 
de mais de dez anos praticando e ensinando a capoeira no Brasil. Nosso trabalho de cam-
po acontece com estrangeiros no Brasil e em grupos na Inglaterra, França e Portugal.

OS HÍBRIDOS ENquANTO TRADuçãO HOmEm-máquINA
 Em CONTExTO uRBANO

------------
Fabiana de oliveira lima

Universidade Fernando Pessoa (oliveiralima@hotmail.com)

os híbridos se proliferam tal como as epidemias de nosso tempo. Já não vivemos 
distantes de nada do que a tecnologia aprimorada constantemente possa nos propor-
cionar. Mesmo que haja um grupo de privilegiados que podem de facto desfrutar dos 
maiores benefícios de tais avanços, nós e a tecnologia proliferamo-nos em híbridos. Tal 
facto já foi e tem sido discutido pela sociologia, economia, psicologia, biotecnologia, entre 
outras, mas pouco abordada numa perspectiva urbana. Porém, é no espaço urbano onde 
estão as matérias-primas e o ADN desses híbridos, interferindo em nosso quotidiano, 
sendo reflexo e reflectores de nossos modos de pensar e elaborar o espaço urbano. Esta 
comunicação tem como proposta discutir a proliferação dos híbridos construídos a partir 
do colectivo de humano e não-humanos. Para tanto, será feita uma apresentação do con-
ceito de híbrido na perspectiva de Bruno Latour e Nestor Garcia Canclini. Em seguida, 
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en la ciudad de Donostia, San Sebastián (País Vasco). ¿Cómo formar profesionales que 
propongan, diagnostiquen y ejecuten propuestas y soluciones a situaciones además de et-
nografiarlas? ¿Qué abanico de opciones puede ofrecer un antropólogo en estos ámbitos? 
¿Cómo aproximar diagnósticos y/o intervenciones antropológicas efectuadas fuera del 
espacio académico, a la academia y a un público no especializado?

ANTROPOLOgIA E SAúDE: NOTAS SOBRE A APLICAçãO E ImPLICAçãO 
DO SABER ANTROPOLógICO

------------
rita rodrigues

ISCTE (rodrigues.arita@gmail.com)

o domínio da antropologia da saúde assume-se como um campo cuja linha de 
investigação está particularmente vocacionada para produzir conhecimento com uma 
dimensão de aplicação prática e um efeito de implicação, mais ou menos, imediato no 
contexto em estudo. A partir desta leitura, segue uma breve mostra exemplificativa, quer 
do ponto de vista da sua dimensão “aplicada”, quer da ilustração do potencial do saber 
antropológico, nas várias dimensões que atravessam a problemática.

Colocadas as primeiras impressões, foi traçado um quadro analítico em que se 
reflecte acerca da dimensão e dos contornos da vulnerabilidade face à infecção pelo VIH 
num contexto específico – pessoas sem-abrigo integradas no projecto “Porto Escondido” 
(MDM). 

Assente no estudo das práticas e visões que informam a percepção do risco e 
condicionam a prevenção higieno-sanitária, esta reflexão estendeu-se à análise de de-
terminantes sócio-culturais que influenciam o comportamento, bem como de factores 
relativos às práticas e estilos de vida das pessoas sem-abrigo. Sob esta perspectiva, foram 
identificados factores relevantes do ponto de vista da infecção por VIH, evidenciando a 
necessidade de delinear estratégias de prevenção amplas e sistemáticas, considerando as 
várias dimensões que configuram os comportamentos de risco.

Fazendo a ponte com uma pesquisa em curso cuja temática se enquadra, igual-
mente, no âmbito dos procedimentos de saúde pública, apresenta-se um esboço das 
particularidades inerentes a esta área de estudo, desde a estratégia metodológica assente, 
por excelência, numa abordagem qualitativa, até à dimensão utilitária da aplicação do 
saber e da implicação social, cultural e estrutural desse mesmo saber. 

ANTROPOLOgIA APLICADA à AvALIAçãO: 
umA ExPERIêNCIA PRáTICA Em CuRSO

------------
edgar Bernardo

ISCTE – IUL, ESMABAMA (antropoedgar@iol.pt)

A presente comunicação procura contribuir para responder à pergunta o que fazem 
(ou podem fazer) os antropólogos aplicados? Mais concretamente, o papel e contributo 
da antropologia no campo da avaliação de projectos, políticas e organizações. Pretende-
se dar a conhecer os contributos do emergente campo da Antropologia da Avaliação que 
surge como complemento às várias práticas e instrumentos de apoio à análise, avaliação 
e gestão de projectos, como o Project Cycle Management (PCM), Método Aplicado de 
Planeamento e Avaliação (MAPA), Realistic Synthesis, Cost-Benefict Analyses (CBA), 
etc. A Antropologia da Avaliação, ou Evaluation Anthropology (Butler, Copeland-
Carson 2005), procura entrelaçar o valor das actividades humanas e a respectiva ne-
cessidade de realizar avaliações nas mesmas, e o entendimento antropológico destas 
actividades enquanto processos pertencentes a um contexto cultural próprio. Escapando 
a uma narrativa teórica ou descritiva de experiências ou contributos de terceiros, far-se-á 
um paralelismo com uma investigação em curso, dedicada ao tema da sustentabilidade, 
nomeadamente, os discursos e perspectivas da mesma, numa associação moçambicana 
de cariz religioso dedicada ao desenvolvimento. o papel do antropólogo no campo da 
avaliação parece fundamental uma vez que a sua abordagem aproxima-o dos actores 
sociais e suas perspectivas e, inevitavelmente, também da identificação da origem das 
problemáticas e das suas potenciais soluções. Serão apresentadas vantagens e/ou des-
vantagens desta metodologia desde uma perspectiva prática, no acesso a informações e 
informantes que apesar de abordagens com pendor participativo e até holístico, tendem a 
escapar na aplicação de metodologias e instrumentos como os referidos anteriormente.

REFLExIONES SOBRE LA PRáCTICA DE LA ANTROPOLOgÍA 
EN LA INTERvENCIóN SOCIAL

------------
Adriana maria villalón gonzález

PPGAS-MN-UFRJ, Ankuelgi, Asociación Vasca de Antropología (adrianavillalon@yahoo.com.br)

En esta comunicación indago sobre el rol que los antropólogos tenemos en el 
diseño de una antropología de intervención social, aplicable a situaciones vinculadas con 
problemáticas de gestión de la diversidad y de población en situación de exclusión social. 
Sobre nuestra capacitación para identificar problemáticas, procesos y registro sistemáti-
co de prácticas sociales, y la importancia de articular la capacitación académica con la 
realización de diagnósticos que respondan a demandas de soluciones y/o orientaciones 
sobre problemáticas sociales. En esa línea presento intervenciones realizadas desde fuera 
de la antropología académica, pero basadas y direccionadas desde lo aprendido en ella. Se 
trata de intervenciones, desde la investigación etnográfica aplicada, sobre población sin 
techo, en el marco de la atención municipal desde la red de servicios sociales y de acogida 



134 135

pelo empreendimento, tinham como meta abarcar todas as estruturas com interesse 
Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico antes que ficassem submersas. Mas, para 
além do propósito de registar e salvaguardar o património local, mostrou-se fundamental 
considerar o contexto passado e presente desse património, salientando não só a sua in-
teracção com todas as dimensões da vida local, mas também as tensões e conflitos sociais 
que o reactivam no presente.  Do mesmo modo, do ponto de vista antropológico, tornou-
se incontornável salientar os aspectos menos consensuais do projecto da barragem para a 
população local. Assim, ao procurar conhecer as realidades sociais da população, as suas 
especificidades e necessidades perante este empreendimento, foram revelados aspectos 
culturalmente específicos que também serviram de diagnóstico de impactos. Partindo 
desta experiência de trabalho antropológico, pretendo suscitar a reflexão sobre o papel da 
antropologia em projectos interdisciplinares em contexto não académico.

APLICANDO A ANTROPOLOgIA Em ESPAçOS gOvERNAmENTAIS 
E INTERINSTITuCIONAIS

------------
ludmila lima

UNIEURo (ludmila@unieuro.edu.br)

Após mais de uma década de ações governamentais e de políticas públicas desti-
nadas às populações indígenas e extrativistas no contexto da Amazônia brasileira, tendo 
como horizonte a construção participativa do desenvolvimento sustentável, proponho 
uma reflexão sobre duas inserções que tive nesse percurso, na qualidade de consultora 
em antropologia: primeiro, no “Projeto de Proteção às Populações e Terras Indígenas 
da Amazônia Legal-PPTAL” que é parte do “Programa Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil-PP-G7”; em seguida, no âmbito do trabalho “Mapeamento 
das Populações Extrativistas da Amazônia Legal”, realizado pela Coordenadoria do 
Agroextrativismo, ligada à Secretaria de Coordenação da Amazônia, do Ministério do 
Meio Ambiente-MMA, com a parceria do Instituto Socioambiental - ISA.  

A escolha dessas experiências como forma de contribuir para o debate propos-
to pelo Painel 8 “Antropologia Aplicada: entre saberes e afazeres” deve-se ao fato de 
que, durante um período de três anos, pude aproximar-me das ações viabilizadas por 
esses projetos, como consultora em antropologia, em relação ao projeto destinado às 
populações indígenas, e de coordenadora da pesquisa sobre as populações extrativistas 
da Amazônia, que deu suporte do referido mapeamento. Não se pretende aqui verificar 
se esses projetos tiveram êxito em seus propósitos primordiais, mas tão somente analisar 
o alcance das ações empreendidas em meio aos obstáculos erguidos no processo de sua 
execução para, por fim, podermos contribuir para a avaliação dos caminhos e descami-
nhos percorridos pelos antropólogos quando inseridos profissionalmente no contexto 
de políticas públicas, projetos governamentais e interinstitucionais e em programas de 
cooperação internacional.  

INTERmEDIAçãO DE muNDOS E OS FAzERES DE umA ANTROPOLOgIA 
DOS NATIvOS: POvOS INDÍgENAS E COOPERAçãO INTERNACIONAL

------------
márcia maria gramkow

GTZ Cooperação Técnica Alem (Marcia.gramkow@gtz.de)

o fazer antropológico implica no dilema de identificar o desempenho da prática 
da intermediação/intervenção, desde o contexto em que delimita-se o objeto da disciplina 
e do olhar peculiar do outro, sob o qual a antropologia constrói seus objetos, o que torna 
ferramenta privilegiada para produzir conhecimentos sobre o que se configura como uma 
das tendências na atuação do Estado contemporâneo, em países em desenvolvimento.

As práticas vividas no fazer do nativo/antropólogo, é arena criada do encontro 
entre as complexas relações de campos de intermediação de mundos, o que exige refle-
xões conjuntas sobre pontos de vista dos envolvidos, de nativos/antropólogos, da diver-
sidade dos atores, dos valores que subjazem as práticas sociais dos diferentes tipos de 
conhecimento em confronto e, das particularidades nas formas de gerir e de se apropriar 
da responsabilidade social que compete a cada um dos atores redefinindo e deslocando 
relações de poder entre o conjunto de interlocutores. Estes elementos são cenário da 
discusso da atuação/produção de conhecimento do nativo na intermediação de mundos 
e dos fazeres de uma antropologia, em projetos de cooperação e no universo de políticas 
de e/ou para povos/nativos.

Pretende-se refletir sobre as possibilidades e dilemas dos “afazeres antropológicos”, 
no atual contexto de relações internacionais, nos propósitos e anseios dos antropólogos, 
sob perspectiva da antropologia brasileira, no envolvimento tanto crítico quanto prático 
com diferentes grupos sociais, sobretudo com a defesa dos direitos e interesses dos povos 
indígenas. Isto significa, reconhecimento da transformação na natureza das sociedades 
estudadas. E, se o antropólogo vira as costas às mudanças sociais arrisca-se a condenar a 
disciplina ao empobrecimento teórico.

O PAPEL DO ANTROPóLOgO Em PROjECTOS INTERDISCIPLINARES: A 
CONSTRuçãO DA BARRAgEm DE ODELOuCA E A SALvAguARDA DO 

PATRImóNIO CuLTuRAL
------------

tânia Isabel guimarães madureira
FCTUC (taniaisabelmadureira@hotmail.com) 

No âmbito dos trabalhos preliminares para a construção da barragem de odelouca 
(Concelho de Silves e Monchique), a Archeo’Estudos – Investigação Arqueológica 
Lda. foi responsável pela realização de um levantamento e estudo do património cul-
tural numa extensa área de intervenção que englobou os territórios sob influência do 
empreendimento.  Esse levantamento incluiu trabalho de campo que foi realizado por 
uma equipa interdisciplinar, da qual participei enquanto antropóloga contratada pela 
Archeo’Estudos. os objectivos pré-definidos pela empresa Águas do Algarve, responsável 



136 137

pAInel nº9
(re)ClassifiCando tiMor-leste: ConHeCiMento 
e traduções antropológiCas de tiMor e dos tiMorenses 

Coordenadores
lúCIo sousA, Universidade Aberta (lucio@univ-ab.pt)
KellY sIlvA, Universidade de Brasília (kellysa@uol.com.br)

A antropologia colonial portuguesa teve em Timor-Leste um dos seus mais recônditos 
terrenos. Durante décadas poucos estudos foram feitos sobre este território distante e 
poucos foram os antropólogos que ali investigaram. os escassos elementos etnográficos 
a respeito dos seus povos e cultura foram difundidos sobretudo por quadros administra-
tivos em serviço no território.
Paradoxalmente, na antevéspera do ano de 1975, da guerra civil e da invasão indonésia, o 
país era o campo de antropólogos provenientes de vários países que conduziram pesqui-
sas de carácter monográfico como nunca antes tinham sido realizadas e que viriam a ser 
publicadas sobretudo nos anos oitenta.
Em 1999 o país reafirmou a via da independência brevemente proclamada em 1975. 
Desde este período um conjunto vasto de antropólogos tem deambulado pela nova nação 
encetando o recomeço da pesquisa etnográfica. São vários os estudos em curso que en-
volvem a observação de comunidades na esteira etnográfica, grupos sociais ou temáticas 
que entrecruzam as relações da tradição e modernidade na nova nação.
o momento actual permite uma retrospectiva do trabalho antropológico passado e dos 
discursos produzidos em período colonial – etnográficos, literários, fotográficos, etc. – 
revisitando também os espaços de memória como os museus e os artefactos aí deixados 
(por vezes espaços tão recônditos como o país original) bem como dos novos discursos 
pós-coloniais, incluindo aqui a transnacionalidade de comunidades timorenses que vi-
vem uma diáspora em três continentes.
o desafio lançado por este painel é o de reunir em Portugal, pela primeira vez, os antro-
pólogos que se debruçam sobre Timor-Leste, Timor e os timorenses onde quer que estes 
se encontrem com o objectivo de classificar – (re)construir – uma antropologia sobre (de) 
Timor-Leste.

PERCuRSOS DE RESISTêNCIA: muLHERES TImORENSES Em PORTugAL
------------

sofia miranda
ISCTE CRIA (a.sofia.miranda@gmail.com; Ana_Sofia_Miranda@iscte.pt)

Esta comunicação centra-se na análise das dinâmicas (coloniais e pós-coloniais) do 
colonialismo português, a ocupação indonésia, o processo migratório e a (re)construção 

O LugAR DA ANTROPOLOgIA NA gESTãO E ORDENAmENTO 
DO TERRITóRIO

------------
Filipa ramalhete

Universidade Autónoma de Lisboa (framalhete@netcabo.pt)

graça serra
Câmara Municipal de odivelas (Maria.Serra@cm-odivelas.pt)

Esta apresentação pretende fazer o balanço de 15 anos de experiência em activis-
mo ambiental e actividade profissional das autoras, ambas licenciadas em Antropologia, 
na área da gestão e ordenamento do território. Discutir-se-á a relevância da formação 
em Antropologia para a formulação e aplicação de políticas de ordenamento do terri-
tório. o ponto de partida para a apresentação será uma matriz SWoT que analisará a 
relação entre os conhecimentos e metodologias apreendidos através da aprendizagem da 
Antropologia e a sua aplicação em situações e projectos concretos.

TEmPO(S) E IDEOLOgIA(S) NA INDúSTRIA DE DESENvOLvImENTO: 
A REIFICAçãO DE INFORmANTES

------------ 

josé pimentel teixeira
Universidade de Mondulane (jpimteix@gmail.com) 

No actual quadro de política nacional (e de recepção de políticas internacionais, 
bilaterais e multilaterais) de desenvolvimento em Moçambique assiste-se a uma cons-
tante convocação dos recursos da Antropologia para o delinear dos grandes programas 
sectoriais em curso, bem como da execução e avaliação dos projectos induzidos nes-
se âmbito. o texto procura uma breve síntese sobre as modalidades que tal situação 
económico-política imprime sobre o trabalho antropológico, seja o “aplicado” (de desen-
volvimento), seja o “académico” quantas vezes produzido em estreita articulação com a 
anterior modalidade. Desse modo discute a pertinência de uma separação entre ambos os 
“epítetos” sub-disciplinares, e ainda a questão das formas como os ritmos de trabalho e as 
ideologias em presença delimitam problemáticas e os informantes legítimos.



138 139

Procuraremos demonstrar a nossa tese caracterizando as ‘topologias da tradução’ 
em Timor-Leste em função de ‘figuras da tradução’; ‘modelos de tradução’; ‘mecanismos 
linguísticos de tradução’ e ‘mecanismos sociais da tradução’. Considera-se, finalmente, 
que uma candidatura da tradução em Timor-Leste a património intangível da humani-
dade poderia ser relevante no quadro de uma política intercultural para o século XXI.

IguALDADE juRÍDICA E DIvERSIDADE CuLTuRAL: 
DILEmAS PARA A mODERNIzAçãO TImORENSE

------------
daniel schroeter simião

Universidade Federal de Minas Gerais (simiao@fafich.ufmg.br)

Nos últimos 5 anos, Timor-Leste vem consolidando seu sistema judiciário por 
meio de formação de quadros e elaboração de legislação própria. Com a forte presença da 
cooperação internacional, aprovaram-se os códigos de processo civil e penal, bem como 
se estruturaram os esboços dos códigos penal e civil, em discussão neste momento. Por 
outro lado, o país é fortemente marcado por formas locais de resolução de conflitos (nahe 
biti boot, tesi lia, adat) orientadas por uma sensibilidade jurídica bastante diversa daquela 
proposta para o sistema formal, e voltadas para valores nem sempre vistos como coerentes 
com uma modernidade específica. A pesquisa que dá origem a esta apresentação estuda 
os conflitos entre tais sensibilidades jurídicas e suas consequências para a integração da 
diversidade cultural timorense no Estado em formação no país. Para isso, analisam-se 
casos levados ao Tribunal Distrital de Díli em que diferentes valores culturais são con-
frontados. A isso, soma-se o diálogo com as várias pesquisas já conduzidas no país sobre 
as formas locais de justiça, buscando-se uma perspectiva comparada no que se refere ao 
papel de diferentes sensibilidades jurídicas em causa para a incorporação da dimensão 
moral do direito em espaços institucionais de resolução de conflitos. Procura-se, por fim, 
compreender, por meio de uma perspectiva etnográfica, os diferentes estatutos de igual-
dade, hierarquia e desigualdade na constituição de sensibilidades jurídicas e os conflitos 
disso com representações mais gerais da sociedade timorense sobre si mesma. 

FuNçõES DA TERRA E DA águA PARA AS COmuNIDADES 
RuRAIS DE TImOR-LESTE 

------------ 

pedro Henriques
Universidade de Évora (pdamiao@uevora.pt)

vanda narciso
Investigadora independente (vandanarciso@gmail.com)

A água e a terra são os recursos mais valiosos para as populações rurais de Timor-
-Leste. os objectivos deste trabalho são: 1) analisar para as diferentes funções da água 
e da terra - regulação, habitat, produção, informação e suporte – os bens e serviços que 
fornecem, a sua natureza e valor económico; 2) descrever os principais mecanismos de 

nacional a partir do ponto de vista das mulheres timorenses residentes em Portugal. Em 
Portugal, as mulheres são responsáveis pela manutenção de certos costumes e tradições 
que têm de ser passados às gerações mais novas. Estes conhecimentos revestem-se de 
grande importância, na medida em que fazem parte da actividade “nacionalista” destas 
pessoas e, por outro lado, simbolizam a sua ligação ao país de origem (e a passagem 
inter-geracional dessa ligação).

ELITES TImORENSES Em TRAvESSIA NA OBRA DE LuÍS CARDOSO. 
PERSPECTIvAS SóCIO-ANTROPOLógICAS

------------
Ana Claudia de pinho ronzani

UNB (anaclaudiaronzani@yahoo.com.br)
Co-autora: Kelly Cristiane da Silva, UNB  (Antropologia (kellysa@uol.com.br)

Este texto analisa as narrativas de construção da nação leste-timorense na trilogia 
literária de Luís Cardoso. Mediante a discussão de três romances do autor – Crônica de 
uma Travessia (1997); olhos de Coruja, olhos de Gato Bravo (2001) e A Última Morte 
do Coronel Santiago (2003) – abordam-se o elenco de personagens, cenários e eventos 
a partir dos quais as fronteiras sócio-identitárias de Timor-Leste são representadas nas 
obras. A análise comparativa das mesmas indica que a nação leste-timorense retratada 
pelo autor foi gerada a partir de múltiplas travessias simbólicas e materiais entre elites 
locais e coloniais, nas quais as experiências de cristianização, aliança e guerra, nos hori-
zontes do Império Português, foram fundamentais. 

DA TRADuçãO DA CuLTuRA à CuLTuRA COmO TRADuçãO. 
TImOR-LESTE COmO PARADIgmA 

------------
paulo Castro seixas

Universidade Fernando Pessoa (pseixas@ufp.edu.pt)

Timor já foi referido como uma Babel. Partiremos da tradução e de Babel como 
narrativa, seguindo Derrida. Far-se-á uma análise histórica da relação entre Antropologia, 
Estudos Culturais e Estudos de Tradução (desde a noção de ‘modos de pensamento’, pas-
sando pela ‘tradução cultural’ à ‘epidemiologia das ideias’, etc), centrando-nos na noção 
de ‘Cultura como Tradução’ e na sua genealogia que procuramos identificar: Benjamin, 
Derrida, Steiner, Bhabha, Pratt, Clifford, Wolf.

Argumentaremos que Timor é um caso paradigmático em que a cultura é concep-
tualizada como tradução e que tal pode ser percebido em termos quer etno-linguísticos, 
quer sociais, quer num sentido cultural estrito (numa escala étnica e inter-étnica; numa 
dimensão sincrónica e diacrónica).
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TImOR-LESTE: TRAçOS NAS TRADuçõES Em SAúDE mENTAL
------------ 

Karina Ferreira oliveira
Enfermeira, Universidade Fernando Pessoa, Enfermeira Voluntária em Timor-leste 

(karina_f_o@hotmail.com)

A saúde e a doença são construções que resultam da complexidade do processo in-
tegrante de factores biológicos, económicos, culturais, religiosos e psicossociais na Pessoa. 
Tratar Pessoas sem entender relações sociais, padrões culturais e as respectivas influências 
é intervir actuando na fisiopatologia, mas negligenciando a dimensão cultural e social da 
doença. Para a obtenção de ganhos de saúde autênticos, é necessário o conhecimento da 
experiência humana tal como ela é vivida e como é definida pelos próprios indivíduos. 
Em saúde mental, a necessidade de conhecimento dos padrões culturais torna-se ainda 
mais importante.

Também, ao longo dos tempos, a doença mental foi percepcionada e interpretada, 
de diversas formas. É um conceito que tem vindo a reconstruir-se. E apenas nos finais do 
séc. XX se descreve e se coloca em evidência a dimensão cultural na doença mental.  

Desta forma, é notório que a interpretação da doença mental pelo povo de Timor-
-Leste é própria.

Partindo dos conhecimentos teóricos explícitos e ao mesmo tempo, de observa-
ções, entrevistas, participação nas tradições (lisan) e rotinas do povo de Timor-Leste, 
surge esta apresentação. 

Não pretende ser um estudo antropológico propriamente dito, mas a ligação entre 
a antropologia e as ciências da saúde. Através da exposição de percepções, experiências e 
manifestações em saúde mental pelos timorenses, face ao seu conceito de saúde/doença 
e as suas acções para tratamento, poderá ser possível iniciar os traços no caminho das 
traduções em Saúde Mental do povo timorense.  

LIvINg THE NEvER-ENDINg STORy. PRELImINARIES ON STORy-TELLINg 
IN TuTuALA (TImOR-LESTE) AND SOuTHwEST mALuku (INDONESIA)

------------
Aone van engelenhoven

Leiden University (aonevanengelenhoven@gmail.com)

Timorese oral traditions have been well studied through the years as can be sur-
mised from many academic publications. Local hermeneutics of these oral traditions, 
however, are hidden in the intimacy of a meeting of ‘insiders’ or ‘ chosen’. A specific 
case is the rediscovery of the Makuva language that was considered to be either extinct 
(Sudiartha et. Al 1994), or on the brink of extinction (Hajek et al. 2003). In fact, this 
language was concealed from outsiders to safeguard the ethnic identity of its speakers. 
This strategy was abandoned after a researcher was recognized as a projection of the 

obtenção e de transmissão destes recursos, com ênfase para as praticas de herança; 3) 
Reflectir sobre as causas que levam às desigualdades de género nos mecanismos de ob-
tenção e transmissão destes recursos naturais.

o trabalho apresenta um carácter multidisciplinar incorporando contributos de 
várias áreas do conhecimento, e baseia-se em fontes documentais, observações directas 
realizadas em 2000, 2003 e 2009, e entrevistas realizadas em 2003 e 2009. 

Para as comunidades rurais de Timor a principal função desempenhada pela terra é 
de produção. Nessa função a terra tem uma natureza privada ou comunitária e o sistema de 
transmissão da terra privada é maioritariamente a herança patrilinear. A função  informa-
ção está muito presente nos rituais religiosos e culturais através da terra sagrada, pertença 
das comunidades. A água é essencial para consumo humano e para a função de produção, 
sendo em regra pertença das comunidades rurais, tal como as fontes de água sagrada.

A compreensão das funções desempenhadas pela terra e pela água, a qualificação 
e quantificação dos seus valores económicos, ecológicos, sociais e culturais permitirá 
valorizar e melhorar os mecanismos tradicionais de gestão destes recursos de modo a 
privilegiar um acesso equitativo e um uso sustentável.
 

A mEmóRIA DA vIOLêNCIA Em TImOR – ARTICuLAçõES LOCAIS 
DE umA REBELIãO COLONIAL

------------
janet gunter

ISCTE (janet.gunter@gmail.com)

o trabalho resume um estudo sobre a memória local de uma rebelião fracassada 
contra as autoridades coloniais em Timor Português em 1959, um acontecimento fre-
quentemente descrito como tendo sido provocado e levado a cabo por agentes externos: 
portugueses, “elites” timorenses assimiladas e estrangeiros. Na verdade, na região iso-
lada onde ocorreu a Rebelião de Viqueque, as narrativas contemporâneas e tentativas 
de explicar a violência desconsideram a importância das causas externas da violência e 
apontam, ao invês disso, para a experiência do poder e da violência local. São utilizadas 
fontes de arquivo e entrevistas para demonstrar que uma frágil hierarquia com os dois 
níveis, entre agentes coloniais e elites, e entre elites e pessoas comuns, criou condições 
voláteis que propiciaram a violência colectiva. Na sua falta de linearidade, ênfase na na-
tureza arbitrária do poder e intimidade da violência, as narrativas desta rebelião colonial 
apontam para uma experiência particular da História no leste de Timor. 
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pAInel nº10
a Cidade e o urBano eM questÃo – 
Contextos, interseCções, diÁlogos 

Coordenadores:
grAçA índIAs CordeIro, ISCTE-IUL (graca.cordeiro@iscte.pt)
HeItor FrúgolI jr., USP, Brasil (hfrugoli@uol.com.br)

 
As cidades ainda constituem, inequivocamente, um desafio para a investigação antropo-
lógica. Fazer etnografia em cidades e metrópoles contemporâneas continua a obrigar a 
uma flexibilidade de opções teóricas e metodológicas que levam a que, ocasionalmente, 
o/as antropólogo/as duvidem da sua própria identidade disciplinar. A discussão teórica 
e metodológica que a chamada ‘antropologia urbana’ tem sustentado, desde a sua emer-
gência, na segunda metade do século XX, nos E.U.A., e que hoje abrange inúmeras 
‘tradições’ nacionais de fazer antropologia, desde os países da América Latina, à Europa 
e à Ásia, tem em comum o facto de a aproximar de outras formas de conhecimento cien-
tífico normalmente incluídas nos ‘estudos urbanos’. Com efeito, na sua já longa história, 
a antropologia urbana surge com uma abertura disciplinar muito particular, o que a torna 
cada vez mais dialogante com outras disciplinas, colocando-a numa situação de ‘fronteira’. 
Esta é uma das razões pela qual ela é por vezes olhada como um tipo de conhecimento 
híbrido, não apenas por se situar numa área de intersecção com a sociologia, a história, a 
geografia ou o urbanismo, como também pelo facto de lidar, nos seus terrenos de eleição, 
com ‘problemas sociais’ agudos que a aproximam, por vezes, de formas pouco valorizadas 
de ‘ciência aplicada’.
Com este tema de abertura, além de reforçar como eixo básico a importância funda-
mental da etnografia no fazer antropológico, convidamos todos aqueles que estejam 
envolvidos com práticas etnográficas em investigações urbanas, independentemente da 
sua área disciplinar de referência, a apresentar os seus ‘problemas’ teóricos e metodoló-
gicos suscitados pelo ‘contexto urbano’ e o modo como este se ‘incorpora’ nos objectos 
empiricamente acessíveis. Deverão ser identificadas as múltiplas formas de conciliação 
entre práticas de terreno microscópicas e as dimensões teóricas mais amplas, explicitando 
o jogo de escalas que constitui e identifica o próprio facto urbano.
 

‘O OuTRO LADO DA RuA’. A CONSTRuçãO DO CONHECImENTO 
ETNOgRáFICO

------------
Adília rivotti

ISCTE-IUL (adiliarivotti@hotmail.com)

A experiência de pesquisa que se pretende discutir, partiu da realidade de pessoas 
em situação de sem-abrigo/sem-tecto na cidade de Lisboa, procurando as suas expe-
riências de cidade entendido como um processo negociado no espaço físico precário, 

main protagonist in the Seven Brothers Myth who traveled abroad and promised to 
bring back knowledge for his people.

This paper intends to present first insights in the hermeneutics of story-telling 
in Tutuala, and Southwest Maluku, based on cognitive poetic and linguistic theory as 
proposed in van Engelenhoven (2008).

PROCESSOS DE REgIONALIzAçãO DOS CONFLITOS SOCIAIS 
Em TImOR-LESTE

------------
Kelly silva

Universidade de Brasília (kellysa@uol.com.br)

o objeto principal de minha atenção neste texto é a chamada crise política e social 
que ocorreu em Timor-Leste, particularmente em Díli, em 2006. Ela foi constituída por 
um conjunto de conflitos no interior das forças de segurança do país que posteriormente 
se espraiaram entre parte da sociedade civil, gerando uma série de distúrbios coletivos 
que passaram a ser publicamente justificados em função de disputas entre populações de 
origem Lorosa’e/Firaku, por um lado, e Loromonu/Kaladi, de outro. Sugiro que dimen-
sões importantes dos fatos que constituíram a crise  podem ser melhor compreendidas 
levando-se em conta o modo como foram nela articulados certos  fenômenos de ordem 
política e simbólica específicos: 1) o histórico de estruturação da resistência timorense 
à ocupação indonésia e; 2)  o princípio da reciprocidade  como valor estruturante da 
sociabilidade local (Fox, 1980). Proponho tal perspectiva de análise trazendo também à 
discussão alguns dos aspectos que conformaram dois outros embates sociais que ocorrem 
em Timor no passado recente: 1) as disputas entre a Igreja Católica e o governo da 
Fretilin em torno do estatuto da disciplina de ensino religioso nas escolas públicas, em 
2005 e; 2) as eleições presidenciais ocorridas em 2007. A partir da exploração da dialética 
entre fenômenos de ordem simbólica e histórica (Sahlins, 1990 [1985]), sustento que 
o potencial disruptivo da oposição entre Lorosa’e/Firaku e Loromonu/Kaladi advém do 
modo como ela foi apropriada por diferentes forças políticas em Timor-Leste em 2006, 
evocando o histórico da resistência e do sofrimento dos timorenses durante a ocupação 
indonésia, em um cenário social no qual reciprocidade (Mauss, 1975 [1925]) e compen-
sação são idéias importantes (Simião, 2005; Soares, 1999).
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de Salvador, os caminhos que distintas redes sociais traçam entre distintos espaços da 
cidade, a importância de contextos e historias particulares em conformar a capacidade 
de moradores de favela de atuar coletivamente, e a emergência de novos tipos de atores 
políticos e comunitários, sugerimos que uma análise sociologicamente ampliada, focada 
numa analise mais holística de como as pessoas vivem, pode oferecer tanto uma melhor 
compreensão de como e porque distintas “situações urbanas periféricas” diferem entre si, 
como oferecer melhores pistas para a reformulação de políticas públicas.

SENTImENTO DE INSEguRANçA E ETNOgRAFIA: 
REFLExãO mETODOLógICA

------------
Ximene rêgo

ISCTE/URV (ximene@gmail.com)

Definido como objecto fluído e sublinhada a sua imaterialidade, o sentimento 
de insegurança coloca desafios particulares ao modo de fazer da etnografia. Conceito-
-contentor, mobiliza para a sua análise uma multiplicidade de problemas urbanos, bem 
como de áreas do saber; com fraca consistência teórica e de difícil evidência empírica, 
é ambíguo e vago, não permitindo uma circunscrição fácil a lugares e a grupos. De que 
dispositivos podemos dispor para o captar? Poderemos seguir o medo à cidade, lendo-o 
nos lugares onde ele inesperadamente se revela? o presente texto procura reflectir sobre 
as maneiras de destrinçar o medo do crime na sua quotidianidade, colocando-o na matriz 
de uma antropologia da cidade e, nesse sentido, explorando os jogos de escala – a variação 
entre zooms macro e micro, tal como numa lente fotográfica – que a complexidade da 
cidade bem exige. 

NAS SOmBRAS DA CIDADE: CLASSIFICAçãO E IDENTIDADES Em um 
gRuPO DE muLHERES REFugIADAS NA CIDADE DE SãO PAuLO/BRASIL

------------
edemilson Antunes de Campos

FSP/USP (edicampos@usp.br)

maria da penha vasconcellos
FSP/USP (mpvascon@usp.br)

rubens Ferreira de Camargo Adorno
FSP/USP (radorno@usp.br)

Apresentação: edemilson Antunes de Campos e maria da penha vasconcellos 
Este trabalho é parte de um estudo iniciado em 2009, por um grupo de pesquisa-

dores ligados ao Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas Sociais em Saúde 
Pública (LIESP/USP), com o objetivo de compreender o processo de construção das 
identidades presentes em um grupo de mulheres refugiadas, por meio de suas narrativas, 
de suas práticas de sociabilidade e de seus trajetos cotidianos na cidade de São Paulo/

social e culturalmente heterogéneo da cidade de Lisboa mas, também, a natureza dos 
laços sociais, as competências que desenvolvem vivendo a rua, os lugares possíveis, e as 
reinvenções adaptativas.

Neste sentido, pretendeu-se conhecer como as pessoas, socialmente desenraizadas 
e economicamente diminuídas, podem fazer a cidade no sentido relacional, isto é, a ci-
dade como espaço de mudanças, como experiência de alteridade, como rede de interesses 
e representações. 

A pesquisa percorreu várias dimensões ou planos de aproximação. Num primeiro 
momento, situa-se nos discursos produzidos por outros citadinos, nomeadamente pelos 
técnicos e académicos sobre a realidade das pessoas sem abrigo. 

Num segundo momento, através do discurso mais amplo e heterogéneo de cita-
dinos de diversas origens foi possível aceder a representações sociais, sobre pessoas sem 
abrigo nas ruas da cidade. Um último plano de aproximação, o contexto etnográfico, 
centra-se na experiência das pessoas sem abrigo. A atenção recai sobre a interacção na 
rua, relação entre “pares” e demais actores, bem como a noutras dinâmicas a que estão 
sujeitos no meio contexto urbano. 

Trabalharam-se diferentes fontes de informação, bibliográfica, documental, esta-
tística, documentos pessoais, dados etnográficos. Recorreu-se ao tratamento estatístico, 
construíram-se mapas da cidade, partindo de uma base cartográfica do município, geore-
ferenciando elementos de reacção à presença de pessoas sem abrigo pelas ruas cidade.

PRá Lá DE umA ANTROPOLOgIA DA POBREzA uRBANA: REPENSANDO 
SITuAçõES PERIFéRICAS NO BRASIL

------------
maria gabriela Hita

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal Bahia (mghita@ufba.br) 

john gledhill
School of Social Sciences, The University of Manchester, (john.gledhill@manchester.ac.uk)

A partir de um estudo na cidade de Salvador, refletimos neste paper sobre algumas 
mudanças espaciais, sociais, políticas e simbólicas do significado atual de “situações ur-
banas periféricas”. Contrapondo o pessimista diagnóstico sobre a perdida de capacidades 
políticas dos pobres urbanos na análise de Loic Waquant sobre a “marginalidade avan-
çada”, buscamos explorar  as implicações da heterogeneidade existente entre distintas 
favelas desta metrópole brasileira. Ainda se décadas de transformações da economia 
capitalista neo-liberal, assim como o  amontoado de problemas de violência e crime or-
ganizado conseguem desacreditar o otimismo excessivo de estudos clássicos sobre favelas 
em América Latina, o que nosso argumento destaca é a necessidade de conhecer mais 
etnograficamente sobre as vidas e capacidades de auto-organização de pobres urbanos e 
que é desejável que se possa enquadrar nosso objeto de análise e questões de pesquisa em 
termos que transcendem a noção de “pobreza urbana” em si mesma. Através da análise e 
ênfase que fazemos sobre a diferenciação existente entre distintas áreas pobres da cidade 
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O BAIRRO DA Luz Em SãO PAuLO: DESAFIOS ETNOgRáFICOS
------------

Heitor Frúgoli jr.
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

(hfrugoli@uol.com.br)

Pretende-se discutir os primeiros resultados de uma abordagem etnográfica sobre 
o bairro da Luz, localizado na área central da cidade de São Paulo, situado numa con-
fluência peculiar entre processos de preservação patrimonial de instituições culturais, 
intervenções urbanísticas e uso histórico por parte de vários grupos provenientes das 
classes populares. A investigação tem se concentrado na reconstituição de diversas re-
des de relação e conexão situadas no entremeio de duas representações relativamente 
recorrentes sobre a Luz: a de “bairro cultural” (tornada possível pela já citada criação e 
fortalecimento de diversas instituições culturais pelo Estado) e a de “cracolândia” (estig-
ma de degradação e criminalidade decorrente da presença, em ruas do bairro, de diversos 
usuários de crack, dentre eles homens, mulheres e meninos de rua, profissionais do sexo 
etc.). A prática etnográfica tem se concentrado em segmentos da população local do 
bairro – moradores, comerciantes, freqüentadores das ruas e de alguns equipamentos 
públicos – e em atores sociais relacionados (muitas vezes como mediadores) mais direta-
mente à chamada “cracolândia” – abordada aqui sob a hipótese inicial de uma espécie de 
territorialidade itinerante. Um dos desafios centrais consiste em combinar aproximações 
centradas no bairro como um contexto de produção de localidade (que se amplia através 
de redes de sociabilidade) com enfoques voltados a várias formas de interações, estabe-
lecidas por citadinos em espaços públicos marcados por uma considerável densidade de 
relações. 

A mAgIA DO CINEmA NA PRAçA: APROPRIAçãO DO ESPAçO
 E SOCIABILIDADE Em SALvADOR-BAHIA

------------
Alzilene Ferreira da silva

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (lenesferreira@yahoo.com.br)

o trabalho tem por objetivo a análise de espaço de sociabilidade tendo a Praça 
Tomé de Sousa, localizada no Centro Histórico da cidade de Salvador-Bahia, como pal-
co dessa investigação, observando como os lugares são construídos a partir das práticas 
sociais e estas, por sua vez, são também moldadas pelos lugares. A Praça era utilizada 
como estacionamento, atualmente a Prefeitura Municipal desenvolve eventos ligados 
a cultura local e exibição de filmes semanalmente. A apresentação de filmes na Praça, 
bem como as demais atividades, podem ser tomadas como exemplos de retomada das 
funções essenciais – viabilizar o encontro entre as pessoas. Para compreensão dessa arti-
culação, o Projeto Cinema na Praça, torna-se referência empírica do trabalho. Ademais, 
o estudo observa a tendência contemporânea de revitalização de Centros Históricos, 
em que a cultura é incorporada as essas experiências. Nesse sentido, as tradições locais e 

Brasil. Trata-se de um trabalho exploratório que investiga a experiência desse grupo de 
diferentes nacionalidades e etnias, que cruzaram suas histórias de vida em uma casa de 
acolhimento para refugiadas por conflitos étnicos, políticos, pobreza, alterações climáticas, 
guerras religiosas, transportes de drogas etc. Busca-se avaliar as formas de classificação e 
construção identitária presentes, tomando como eixo de reflexão as condições de acesso 
e uso dos serviços públicos de saúde pela população em deslocamento. Evidencia-se as 
tensões entre as condições sociais e culturais – costumes, crenças e representações –, que 
envolvem o processo saúde-doença e o sistema de saúde com suas formas classificatórias 
normalizadoras. Pretende-se dar visibilidade às experiências e necessidades das popula-
ções em deslocamento, cada vez mais presentes na contemporaneidade, tecidas por meio 
de suas histórias de vida e de sofrimento social que, ao serem compartilhadas no interior 
da casa de acolhimento, possibilitam a essas mulheres a construção de novos sentidos em 
seus modos de vida e em levar a vida.

LA PRáCTICA DE LOS ImAgINARIOS EN ESPACIOS uRBANOS 
REHABILITADOS: EL CASO DEL RAvAL DE BARCELONA 

------------
Caterina Borelli

Universidad de Barcelona (cateborel@mail.com)

Esta propuesta de comunicación se sitúa en el marco disciplinar de la antropología 
urbana y pretende ser un acercamiento al estudio de las modalidades de adaptación y 
apropiación simbólicas de espacios urbanos rehabilitados por parte de los diferentes 
actores sociales implicados. 

El análisis que presento se fundamenta en un trabajo de campo realizado entre 
2006 y 2008 en el Raval de Barcelona, un barrio que está viviendo un radical proceso de 
renovación y reconversión empezado con la designación de la ciudad como sede de los 
Juegos olímpicos de 1992 y que al día de hoy no está aún agotado. El objetivo principal 
ha sido estudiar cómo las transformaciones urbanísticas y sociales que acontecen en el 
barrio están enlazadas a diferentes clases de imaginarios, puesto que la hipótesis de par-
tida era que entre dichos imaginarios y el proceso de reforma urbana existe una relación 
de intercambio recíproco por lo que se alimentan los unos con las otras.

Tras presentar brevemente los resultados de la investigación, quisiera luego 
centrarme en dos puntos que considero particularmente importantes a los fines de mi 
discurso y en relación a la temática del panel. Por un lado, la investigación ha permitido 
aislar la categoría de imaginarios practicados, entendidos como la puesta en práctica y 
visualización de unos conjuntos de representaciones y valores que ejercen determinadas 
acciones sobre el entorno material y social. Por el otro lado, me parece oportuno repasar 
las pautas metodológicas que se han aplicado en el trabajo de observación y registro de 
esta particular clase de imaginarios.
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TRAjECTOS INTER-uRBANOS NA DIáSPORA. 
O ELO ESquECIDO DA mOBILIDADE SOCIAL

------------
rita d’ávila Cachado

CIES/ISCTE-IUL (rita.cachado@iscte.pt)

As comunidades hindus em diáspora têm sido estudadas sobretudo do ponto de 
vista das histórias da adaptação aos países de acolhimento, esquecendo em grande parte 
que estas populações se instalam em contextos urbanos complexos que urge serem con-
vocados para o debate nas ciências sociais. Em termos metodológicos, uma das questões 
esquecidas nesse sentido é uma abordagem alargada ao conceito de mobilidade social. 
Para o estudo das comunidades em foco, propomos nesta comunicação seguir o repto de 
Bassant e Kaufmann (2000) que equacionam a mobilidade espacial como facto social to-
tal, sublinhando a necessidade de aumentar as escalas de observação no que à mobilidade 
social diz respeito.

As famílias hindus que optaram por uma terceira migração para Inglaterra (após 
terem passado por Moçambique e por Portugal) deslocam-se entre as cidades onde re-
sidem uns e outros familiares. A observação destes movimentos desvenda, entre outros 
fenómenos, os trajectos necessários para a realização das tarefas religiosas; para lograr um 
emprego mais apropriado; e ainda para residirem mais perto da família. Face a estas di-
nâmicas, estamos perante a necessidade de debater as actuais propostas sobre o conceito 
de mobilidade social, mesclando a mobilidade territorial com as mobilidades residencial 
e urbana dos actores sociais em causa nesta comunicação.

INCuRSõES ETNOgRáFICAS NA CIDADE-mETRóPOLE DE CARACAS – 
REFLExõES PARA PARTILHAR

------------
Inês zuber

CIES/ISCTE - IUL (ineszuber@gmail.com)

A tese de doutoramento, em curso, incide sobre as questões da Participação, 
organizações Comunitárias, e planeamento de cidades, tendo como objecto de estudo 
empírico os Conselhos Comunais, organizações que surgem na Venezuela em 2006 com 
o objectivo, entre outros, de “permitir ao povo organizado exercer directamente a gestão 
das políticas públicas”. Numa cidade de contrastes, fragmentada social e territorialmente 
(segmentações que parecem, corresponder, cada vez mais, a fragmentações políticas) 
optámos por estudar dois casos: um Conselho Comunal situado numa zona de “barrio”, 
o espaço da invisibilidade social, sobre o qual recaem os estereótipos sobre a violência e 
onde predomina a ausência de planificação urbanística; e um Conselho Comunal situado 
numa zona “urbanizada”, espaço residencial de elites e que corresponde ao padrão da 
“cidade planificada”. Aqui, queremos partilhar uma reflexão sobre o trabalho de campo, 
a aproximação ao objecto de estudo, as negociações referentes ao “acesso”, as incursões 

patrimônio histórico são tidos como moeda valiosa. Para a feitura da pesquisa, realizou-
se revisão bibliográfica, observações participantes na Praça, entrevistas semi-estruturadas 
com cineastas e freqüentadores das sessões de cinema. Também investigação em jornais e 
revistas impressos e na Internet, além de fontes documentais. A construção de etnografia 
apresenta-se como abordagem de investigação científica. Considerou-se a relevância dos 
estudos elaborados por Arantes, Certeau, Sennet, Featherstone, Frúgoli, Simmel, Velho, 
Leite, Canclini entre outros. o caminhar da pesquisa revela o fascínio que o cinema 
vem tecendo ao longo dos tempos, atraindo e encantando multidões. Nessa perspectiva 
a praça surge como um locus privilegiado onde pululam possibilidades de manifestações 
que as práticas sociais engendrar.

ENTRE O CASO E O CONTExTO, SOBRE A CRIAçãO DE IDENTIDADES quE 
FALAm PORTuguêS NA áREA DE BOSTON

------------
graça índias Cordeiro

CIES, ISCTE - IUL (graca.cordeiro@iscte.pt)

A Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers (MAPS) é uma associação sem 
fins lucrativos que presta várias formas de apoio social às populações de origem portu-
guesa, cabo-verdiana e brasileira na área de Boston. Tendo resultado da união de duas 
associações de imigrantes portugueses existentes em Cambridge/Sommerville desde os 
anos 70 do séc. XX, esta organização regista hoje um certo crescimento, surpreenden-
te em tempos de crise económica, com seis agências em diferentes lugares de Boston 
onde residem ‘comunidades’ destes três países: Allston e Dorchester, bairros de Boston; 
Cambridge, Lowell, Framingham, Somerville, cidades vizinhas. Situada numa das re-
giões dos EUA com maior presença de populações oriundas de países de língua oficial 
portuguesa, e assumindo este facto como um elo de ligação entre tais populações, esta 
community based organization desempenha um importante papel de mediação tanto ao 
nível mais institucional da vida social, económica e política, como ao nível mais informal 
da interacção quotidiana, contribuindo para toda uma dinâmica de sociabilidades e de 
produção de identidades múltiplas. 

o modo como a imigração/etnicidade ‘lusófona’ tem sido analisada nesta região, 
com unidades de análise pré-definidas em torno das fronteiras nacionais ou regionais 
primordiais de cada uma destas três populações, levou-me a escolher esta associação 
como o caso a ser aprofundado, numa perspectiva etnográfica. A sua contextualização no 
tempo e no espaço de uma cidade/metrópole particular coloca um conjunto de questões 
teóricas e metodológicas que eu gostaria de discutir neste grupo de trabalho.
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pAInel nº11
orientaçÃo sexual e identidade de género 

Coordenador
mIguel vAle de AlmeIdA, ISCTE-IUL e CRIA (miguelva@gmail.com)

A orientação sexual (homo, bi e heterossexualidade) e a identidade de género (trans-
género e transexualidade) tornaram-se em importantes variáveis identitárias nas so-
ciedades contemporâneas, assumindo contornos políticos substantivos. A antropologia 
tem sido interpelada neste domínio, nomeadamente nas discussões sobre a natureza da 
sexualidade humana, sobre as noções de normalidade e desvio, ou sobre a comparação 
cultural. Se a mesma crítica que a antropologia feminista fez aos estudos de parentesco 
e família pode ser feita, hoje, em relação à elisão das variáveis da orientação sexual e da 
identidade de género na antropologia mainstream, também é verdade que a disciplina 
está particularmente apta – nomeadamente através da etnografia – a dar conta de iden-
tificações e vivências que mais padecem dos efeitos hegemónicos do silenciamento e da 
invisibilidade – e, inversamente, que mais recorrem a políticas identitárias de reinvenção 
discursiva e visibilização performativa. Este painel pretende congregar os cientistas so-
ciais (antropólogos e de outras áreas) que nos últimos anos têm vindo a desenvolver pes-
quisas sobre orientação sexual, transexualidade e transgénero, conjugalidade gay e lésbica, 
homoparentalidade, entre outros temas, de modo a proceder a um balanço dos terrenos, 
problemáticas e análises e a identificar os caminhos a trilhar no futuro próximo.

HOmOSSExuALIDADE FEmININA Em DIFERENTES TEmPOS: ESTuDO 
SOBRE CASAIS DE CAmADAS méDIAS NO RIO DE jANEIRO, BRASIL

------------  

maria luiza Heilborn
Intituto de Medicina Social, UERJ, Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 

(mlheilborn@terra.com.br)

Trata-se de um estudo sobre mulheres que mantiveram relacionamentos afetivo-
sexuais com parceiras do mesmo sexo em alguma etapa de suas vidas, realizado em dois 
momentos distintos de investigação. De um lado, observação participante e entrevistas 
realizadas nos anos 90 com mulheres de 35-45 anos; de outro lado, depoimentos regis-
trados entre 2007 e 2009 com mulheres de diferentes faixas etárias (12), entre as quais 
algumas também entrevistadas há duas décadas. As participantes no primeiro campo (8) 
possuíam trajetórias de vida que associavam relações sexuais e/ou conjugais com homens, 
o que resultara em filhos que viviam então com suas companheiras. Salientava-se um tom 
casual no que concerne à identidade sexual: elas afirmavam estar e não ser homossexuais. 
Entre as informantes re-entrevistadas em 2007 nenhuma voltou a constituir uma parce-
ria estável com homens. Elas permaneceram “homossexuais”.  No material mais recente, 

etnográficas e analisar como todos estes procedimentos estão carregados de sentido com-
preensivo e revelador de respostas a questões teóricas previamente colocadas.

REFLECTINDO SOBRE AS DINâmICAS DE uTILIzAçãO DO ESPAçO
 Em FRENTES DE águA uRBANAS: CONTRIBuTOS 

DA PRáTICA ETNOgRáFICA muLTI-SITuADA
------------ 

patrícia pereira
CESNoVA, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - UNL 

(patricia.pereira@fcsh.unl.pt)

o Parque das Nações resulta de um projecto de regeneração de parte da zona ri-
beirinha oriental de Lisboa, motivado pela Expo’98, que transformou um território quase 
totalmente desafectado num novo território metropolitano, concebido para se tornar 
uma das “montras” de Lisboa e contribuir para o seu potencial competitivo. A morfologia 
deste espaço e o vasto leque de funcionalidades que encerra atraem populações social-
mente diversificadas e suscitam usos contrastantes. 

Partindo de dados resultantes da pesquisa etnográfica, esta comunicação visa 
apresentar uma reflexão em torno das tensões entre “público” e “privado” na apropriação 
dos espaços de uso colectivo deste território ribeirinho. As fronteiras entre público e 
privado são social e historicamente construídas e, como tal, estão sujeitas a alterações e 
são constantemente contestadas.

Pretende-se ainda discutir os benefícios da experiência etnográfica multi-situada, 
neste caso envolvendo o Parque das Nações e espaços de frente de água nos E.U.A., 
nomeadamente em Boston. A análise comparada permite melhor compreender essas 
dinâmicas e relacionar realidades que são observadas localmente com processos que se 
exprimem numa dimensão global. 

Comparar formas distintas de utilização de territórios com o mesmo tipo de mor-
fologia contribui para uma melhor compreensão das estruturas, muitas vezes tácitas e 
não explicitadas, por trás da forma como as pessoas entendem e usam o espaço. 

Fazer etnografia em contexto desconhecido tende a estimular o investigador a 
desenvolver problemáticas e reflexões que a proximidade e as noções pré-concebidas que 
lhe são inerentes muitas vezes encobrem, e dessa forma potenciar a renovação do olhar 
sobre o território mais “familiar”.



152 153

homossexuais lidam com seu envelhecimento. Para tanto, ofereço uma análise preliminar 
dos pontos de vista sobre corpo, sexualidade e relacionamentos, a partir de uma tessitura 
de falas proferidas em entrevistas em profundidade conduzidas com uma rede homens 
homossexuais de classes médias, moradores em São Paulo, Brasil, na maioria brancos, 
com idades variando entre 59 e 70 anos. o objetivo é testar uma interpretação sobre a 
centralidade dos cuidados com o corpo na experiência dessa coorte geracional e sobre sua 
capacidade de veicular novas imagens de envelhecimento, descoladas do recolhimento, 
abandono e solidão convencionalmente associados aos homossexuais idosos.

LgBT´S (LéSBICAS, gAyS, BISSExuAIS, TRANSExuAIS E TRAvESTIS): 
quEm SãO OS HumANOS E OS INumANOS PERANTE 

O DISCuRSO juRÍDICO BRASILEIRO?
------------ 

simone Becker
UFGD (simonebk@yahoo.com.br) 

A presente proposta de artigo é resultado do projeto “acesso à justiça e violências 
de gênero”, desenvolvido ao longo de 2008 e financiado pela  Pró Reitoria de Extensão 
(PRoEX) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD/Brasil). No Brasil, 
a partir de 2006 a lei Maria da Penha (lei n. 11.340/2006) foi aprovada e entrou em 
vigência. A referida legislação trata especificamente da criminalização e das medidas 
que cercam a violência doméstica contra as mulheres. Dentre os seus méritos pode-se 
apontar a explicitação da categoria “gênero” que pela primeira vez é incorporada em uma 
lei, e a não redução do entendimento de que somente os homens – assim concebidos de 
maneira “naturalizada” e restrita à matriz sexual “biológica”, são os agressores. Quanto 
a este último mérito, a Lei Maria da Penha explicita que as mulheres também podem 
ser consideradas agressoras, mais especificamente aquelas mulheres que vivem relações 
afetivas e eróticas com outras mulheres. Feitas estas considerações, o presente trabalho 
abordará o universo LGBT frente à Lei Maria da Penha, em especial, a invisibilidade 
ou a inexistência de proteção jurídica e legal de determinados sujeitos “inumanos” que 
compõem a sigla LGBT. Portanto, se a explicitação da categoria gênero no corpo da Lei 
Maria da Penha pode ser considerada um avanço, de mérito ela pode se transformar 
em demérito ou armadilha, caso sua compreensão esteja restrita aos binarismos do ser 
homem ou ser mulher.

não está presente a preocupação em relativizar a opção sexual. As biografias são bem 
mais diversificadas, alternando diferentes composições de par. A exposição concentra-se 
em dois eixos: gerações e mudança social; e a apresentação de si, no que concerne à 
orientação sexual. os objetivos são iluminar o nexo entre as representações acerca da 
sexualidade com o quadro social específico da tomada das narrativas, em especial com as 
configurações de contexto de tolerância e visibilidade da homossexualidade e analisar a 
flexibilidade das trajetórias biográficas no que concerne a escolha de parcerias segundo 
a etapa do ciclo de vida.

mOBILIDADES, mIgRAçõES E ORIENTAçãO SExuAL - 
um quADRO DE ExPLORAçãO

------------ 

paulo jorge vieira
Associação não te prives – Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais

(pjovieira@gmail.com)

 A mobilidade é um dos elementos fundamentais da compreensão do mundo 
contemporâneo. Vivemos num mundo onde tudo se move: Por vezes o conceito de mo-
bilidade é tão polissémico que a sua raiz, eminentemente geográfica, se perde. Este texto 
tentará recentrar parte desse debate a partir de uma discussão em torno do fenómeno das 
migrações internacionais, da investigação – com destaque para a portuguesa - realizada 
sobre as mesmas e para a quase ausência da orientação Sexual como elemento de análise. 
os processos de mobilidade são, igualmente, elementos fundamentais da construção dos 
sujeitos gays e lésbicas (Fortier 2001 e 2002; Binnie 2004 e Bell e Binnie 2000 e 2004) e 
a partir de uma reflexão teórica sobre o papel da mobilidade nas sociedades contemporâ-
neas poderemos repensar que significado tem a orientação sexual e identidade de género 
nos processos migratórios internacionais, bem como o sentido que estes processos têm na 
redefinição das identidades percebidas por parte dos sujeitos. Neste sentido pretendemos 
neste texto definir um quadro exploratório que cruze as investigações sobre migrações 
internacionais e sobre orientações sexuais minoritárias de molde à construção de um 
plano teórico e pragmático de intervenção e investigação junto de sujeitos gays e lésbicas 
imigrantes na sociedade portuguesa.  

ENvELHECImENTO, CORPO E HOmOSSExuALIDADE mASCuLINA
------------ 

júlio Assis simões
Universidade de São Paulo (juliosimoes@uol.com.br)

Nesta comunicação abordo as temáticas do envelhecimento e da homossexu-
alidade masculina. Procuro avaliar em que medida as representações, performances e 
corporalidades relacionadas ao envelhecimento bem-sucedido, produzidas em boa par-
te pelo encontro entre a gerontologia e a sexologia, moldam os modos como homens 
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Só que neste caso a complexidade analítica é acrescida, uma vez que obriga a jogar com 
uma dupla referência: o sexo/género atribuído e o sentido e/ou expressado. Para a análise 
das identidades transexuais, há ainda que ter em conta estarmos perante identidades 
fortemente medicalizadas, existindo uma “narrativa clássica da transexualidade” oriunda 
das ciências médicas, à qual se têm vindo a juntar mais recentemente, e com frequência 
em oposição, novas referências ou referências alternativas construídas a partir de movi-
mentos vindos de “dentro”.

PERTENçAS TRANSSExuAIS: A RECONSTRuçãO
 DE umA IDENTIDADE SExuAL

------------ 

Irene palmares Carvalho
Fac. Medicina, U. Porto (irenec@med.up.pt)

Uma das categorias classificatórias socialmente mais aceites é o sexo. os corpos 
são, desde o nascimento, alternativamente classificados em masculinos e femininos, per-
manecendo associados a determinados atributos definidores de cada sexo ao longo da 
vida. No entanto, a despeito de tais atributos universalmente aplicados aos membros de 
um sexo, a realidade apresenta grande variabilidade dentro do que é ser-se masculino ou, 
alternativamente, feminino, assim como pontos de intersecção entre ambos, quer a nível 
físico quer a nível psico-social (em termos de comportamentos, sentimentos, pensamentos 
e inclinações). Dada tal variabilidade, como se constrói uma identidade inelutavelmente 
feminina ou masculina? Como se constrói uma identidade baseada na categoria “sexo”? 
o presente trabalho aborda estas questões debruçando-se sobre casos de transsexuais 
que recorrem a cirurgia de reatribuição de sexo por se identificarem com o sexo que, 
biologicamente, não é o seu. Por assumirem formas extremas nestes casos, os processos 
identitários tornam-se particularmente visíveis, propiciando-se a estudo. Partindo de 
uma metodologia de aproximação naturalista com recurso à observação e a entrevistas 
largamente não-estruturadas, conduzidas informalmente e em tom conversacional, às 
quais são aplicados os procedimentos da teoria enraizada (grounded theory approach), o 
estudo aborda então processos de pertença nestes sujeitos, analisando, designadamente, 
o foco no género como categoria identitária de eleição e, dentro desta, a (re)construção 
pessoal de uma identidade de género. 

CONSTRuçõES DO DISCuRSO CINEmATOgRáFICO DOCumENTAL SOBRE 
A SExuALIDADE E CORPORALIDADE “TRANS”

------------ 

Karla Bessa
Pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero-PAGU-UNICAMP. Campinas 

(kambessa@uol.com.br)

Dentre a proliferação de discursos e imagens sobre as intervenções cirúrgicas e 
tratamentos hormonais que constroem um novo corpo-gênero, há uma nova leva de 
filmes, tanto no cinema mainstream quanto nas produções independentes, que se de-
tém a “contar” histórias de transexualidade. Para esta apresentação, trarei uma reflexão 
sobre os jogos de identidade e subversão, pautados pela relação entre norma, leis e vida 
marginal, expressos em duas películas cinematográficas, produzidas entre os anos 2007 
e 2008. Ambas são filmes no formato documentário, utilizam depoimentos de pessoas 
que vivenciaram a cirurgia, médicos e o testemunho de amantes, namorados e parentes 
das mesmas. Embora tenham recortes e temporalidades muito próximas, a pelícu-
la brasileira (Questão de Gênero - Realizador: Rodrigo Najar) e a iraniana (“Be like 
others”- realizadora: T. Eshaghian) diferem substancialmente na abordagem que cons-
tróem dos significados da transexualidade e dos usos da bio-tecnologia na construção 
da nova identidade e sexualidade. Ao trazer à tona as proximidades e distanciamentos 
na produção simbólica-política da transexualidade, pretendo colocar em cena questões 
teóricas pertinentes ao debate atual sobre teoria queer e, paralelamente, indagar sobre as 
convenções das imagens produzidas pela ótica da “câmera” e a imagem de si que aflora na 
mise-en-scène dos protagonistas.

IDENTIDADES DE géNERO DE HOmENS E muLHERES TRANSExuAIS
------------ 

sandra palma saleiro
Investigadora do CIES / ISCTE (sandra.saleiro@iscte.pt) 

Pretende-se na presente comunicação dar conta dos primeiros resultados obtidos 
com o projecto “Transexualidade e transgénero: identidades e expressões de género”, 
desenvolvido no CIES-ISCTE, com financiamento da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT), que constitui uma das primeiras abordagens da temática no âm-
bito das ciências sociais em Portugal. Do vasto leque de expressões de género que o 
termo aglutinador “transgénero” inclui, nesta comunicação centrar-nos-emos apenas 
nas pessoas que designamos como transexuais, entendidas como indivíduos cujo género 
é permanentemente sentido e expressado como o oposto ao que lhes foi atribuído à 
nascença. A transexualidade revela-se um terreno fértil para as discussões em torno da 
feminilidade e da masculinidade, do que é ser homem e do que é ser mulher íntima e 
socialmente. No decurso das entrevistas biográficas e das incursões etnográficas reali-
zadas sobressaiu a diferença a nível de identidades de género e de percursos sociais de 
homens e de mulheres transexuais, revelando-se pois as variáveis sexo/género, tal como 
para a população cisexual, como umas das principais variáveis produtoras de diferenças. 
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para a feminilidade enfatizada, ou uma versão da feminilidade orientada para a acomo-
dação aos interesses de uma ordem masculina que mandatam o desinteresse sexual femi-
nino, excepto se este for ao encontro dos desejos masculinos, por um lado; e uma forma 
alternativa e não conformista de feminilidade enquanto identidade sexualizada, por 
outro. Na tensão entre a transformação dos regimes de género de tendência igualitária e 
a persistência de normas reiterativas da mulher-natureza as acompanhantes estabelecem 
éticas de existência e de resistência.

Por um lado, preocupadas com a manutenção de uma respeitabilidade feminina 
adequada, as acompanhantes seguem uma ética do controlo da expressividade sexual que 
acabam institui uma lógica de acomodação a uma feminilidade enfatizada, desvalorizan-
do os seus desejos eróticos e sexuais em contexto prostitucional.

Por outro lado, há acompanhantes que percebem a sexualidade profissional como 
uma forma de experimentalismo sexual, encorporam e internalizam a emergência de 
um self sexual. Assumem uma consciência individual das suas necessidades eróticas, 
percebendo o erótico como significante para a definição de novas oportunidades e novas 
formas de erotismo e intimidade.

“NAmORADINHAS DO BRASIL”. AS mENINAS DO ALTERNE Em LISBOA E O 
COmPLExO jOgO DE ESTRATégIAS NO INTERCâmBIO ENTRE “AjuDA” E  

FAvORES AFECTIvOS-SExuAIS
------------ 

lira turrer dolabella
ICS - UL (liratd@yahoo.com.br)

Esta pesquisa centra-se em reflexões acerca das dinâmicas de etnicidade, género 
e sexualidade que emergem do universo laboral das chamadas Alternes – meninas que 
fazem companhia aos clientes em determinados clubes e ganham comissões sobre as 
bebidas pagas a elas - experienciado por imigrantes brasileiras em Lisboa. Tendo em 
vista um amplo debate já constituído sobre o tema do mercado sexual no âmbito da 
Antropologia e da Sociologia, esta comunicação propõe a delineação de contributos 
específicos advindos particularmente dos contextos de sociabilidade propiciados pelos  
Clubes de Alterne. A instrumentalização do sexo e do afecto, por parte das meninas, 
assim como complexos processos de auto-exotização e apropriação da ideia da femi-
nilidade brasileira, estereotipada e tropicalizada, constituem importantes vectores de 
agência, interacção e optimização de ganhos. Além disso, este cenário se torna propício 
ao exercício e à reprodução de ideais hegemónicos de masculinidade, sobretudo no que 
diz respeito ao papel do homem enquanto provedor. A pesquisa apoia-se em um levan-
tamento de campo exploratório - que teve como objectivo principal a construção de um 
projecto de doutoramento – e um apanhado de investigações actuais sobre os temas que 
tem que ver com as imagens estereotipadas e essencializadas da mulher brasileira em 
Portugal e toda a complexa teia de construção dessas imagens articulada aos processos 
decorrentes da situação pós-colonial.

pAInel nº12
sexualidade e etniCidade 

Coordenadoras: 
vAndA ApAreCIdA dA sIlvA, ICS - UL, CERES-UNICAMP (vanda.aparecida@ics.ul.pt)
sImone FrAngellA, ICS - UL (sifrangella@gmail.com)

Este painel tem como proposta discutir os cruzamentos entre duas caracterizações que 
orientam diversas relações sociais contemporâneas: a sexualidade e a etnicidade. Ambas 
as categorias atravessam uma série de experiências individuais e sociais, produzindo 
e reforçando mecanismos de discriminação e interdições, ou resultando em tácticas e 
mecanismos que permitem a criação de novas subjectividades. A diversidade destes 
contextos indica a elasticidade destas duas categorias de identificação e suas inúmeras 
possibilidades de articulação e representação, envolvendo expressões corporais, categorias 
discursivas e repertórios da cultura material.
Estes contextos da experiência social incluem contínuo trânsito entre o material e o sim-
bólico. Há as relações produzidas nas experiências migratórias, nas quais classificações 
sexuais e étnicas se entrelaçam em ambos os espaços de origem e de destino, e definem 
muitas das dinâmicas de trabalho e de relacionamentos sociais. As articulações entre 
sexualidade e marcações étnicas também estão presentes nas práticas sexuais e/ou mo-
netárias nos espaços públicos, seja em contextos específicos de turismo sexual, seja como 
produto das formações urbanas das metrópoles, ou de grupos no Interior, nas dinâmicas 
de ir e vir, do rural para o urbano, e vice versa. os estranhamentos e as combinações entre 
estas duas categorias também têm provocado complexas dinâmicas nos relacionamentos 
afectivos, em diversas dimensões da vida quotidiana.
Estas são algumas indicações dos sentidos que procuramos debater no que concerne a 
estas duas categorias, podendo ampliar o espectro de contextos. 

PROSTITuTAS ACOmPANHANTES, muLHERES E SujEITOS SExuAIS
------------  

Bernardo Coelho
CIES / ISCTE-IUL (bernardo.coelho@iscte.pt)

Tendo por base pesquisa etnográfica com prostitutas acompanhantes, discute-
se a forma como estas mulheres desejam afirmar um estilo de vida sexual (formas de 
expressão da sexualidade), uns de tendência mais tradicional e outros mais modernos e 
transgressores. 

Implícito está o processo reflexivo como um jogo entre a liberdade e os obstáculos 
para viver uma subjectividade sexual feminina. o jogo que as acompanhantes jogam está 
enraizado em si pela descoincidência entre a memória incorporada de uma socialização 
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“branqueamento” – uma maneira de se tornar mais socialmente aceitável, o que também 
merece uma análise mais acurada, principalmente do ponto de vista etnocoreológico –, 
além da posterior assimilação e fixação do samba como símbolo da identidade nacional 
brasileira, praticamente conduziu ao seu desaparecimento, porém não conseguiu evitar 
um desencadear de ramificações em outras danças. E, assim, o Maxixe foi mexendo com 
o desejo e “mixando” com traquejo. Esses são, em linhas gerais, alguns dos aspectos a 
serem examinados na breve exposição, ressaltando-se intencionalmente a interligação 
entre domínios do conhecimento tão distintos.   

INICIO SExuAL DE mIgRANTES INDÍgENAS, ESTuDIANTES DE 
SECuNDARIA EN LA CIuDAD DE méxICO. uN ESTADO DE LA CuESTIóN EN 

LA BúSquEDA DE CIuDADANÍAS éTNICAS y SExuALES EN EquIDAD
------------

Ana laura lara lópez
Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Sede Sur del Instituto Politécnico Nacional de México, 

Universidad Pedagógica Nacional de México (analara1@hotmail.com; alara@upn.mx)

Presenta para su discusión los datos recabados hasta el momento sobre el estado 
de la cuestión e implicaciones que tiene. Presenta algunos datos del estado de la cuestión 
sobre las implicaciones que tiene el inicio sexual en pareja de jóvenes estudiantes de 
secundaria migrantes indígenas en la ciudad de México en sus procesos de etnicidad y 
de género como son por ejemplo, su autoadscripción, inserción y transición como sujetos 
masculinos/femeninos en el mundo escolar y social urbano. Ante las trayectorias diferen-
cias por sexo que expresan los jóvenes en general, es relevante reconocer la especificidad 
de dichos procesos en estos sujetos; además de la importancia demográfica, lingüística 
y étnica del tema en el contexto de la transformación poblacional en regiones rurales y 
urbanas en México. 

El documento esta estructurado en tres apartados: inicia con el planteamiento del 
tema en cuestión. En el segundo apartado se presentan datos, criterios y polémicas en 
la visibilización y conteo de lo joven indígena migrante, en México. El último apartado, 
a manera de conclusión argumenta sobre la importancia de la escuela y el papel del 
profesorado en la formación de un pensamiento intercultural para la conformación de 
ciudadanías étnicas y sexuales en equidad.

SExuALIDADE FEmININA juvENIL E HIv/SIDA: um ESTuDO
 COmPARATIvO Em CONTExTO muLTICuLTuRAL uRBANO

------------
maria de guadalupe Brak-lamy

CRIA / FCSH – UNL (guadalupe.lamy@gmail.com)

Este estudo reporta-se à análise dos comportamentos sexuais no âmbito da hete-
rossexualidade (práticas sexuais e comportamentos de não protecção), das crenças e das 

A “SExuALIDADE ANDRóIDE”: NOTAS SOBRE CRASH (1996),
 DE DAvID CRONENBERg

------------ 

debora Breder
PPGA/UFF, EHESS, Universidade Cândido Mendes 

(deborabreder@hotmail.com)

Desvinculada da reprodução, a sexualidade é investida de novos valores, tornando-
se, no sistema de representações das sociedades ocidentais modernas, uma dimensão da 
vida privada que diz respeito unicamente ao indivíduo e às suas escolhas; uma dimensão 
caracterizada por sua plasticidade e autonomia, suscetível de ser modelada, transformada, 
reinventada; negociada na esfera íntima e, se necessário, mobilizada na esfera pública 
em reivindicações políticas. Uma sexualidade polimorfa, sujeita não apenas a variações 
segundo os diferentes estilos de vida, como também – conforme sugerem as narrativas de 
ficção científica que têm no cyborg, criatura “pós-gênero”, uma figura central – à permu-
tabilidade e ao apagamento simbólico da diferença masculino/feminino. Considerando 
tais fatos, esta comunicação propõe uma reflexão acerca do estatuto do corpo e da dife-
rença masculino/feminino, no imaginário contemporâneo, a partir da análise do discurso 
cinematográfico. Tomando como ponto de partida o longa-metragem Crash (1996), de 
David Cronenberg – um filme que versaria, na ótica do próprio cineasta, sobre a relação 
entre “tecnologia & erotismo”, e cujos personagens manifestariam uma “necessidade ob-
sessiva de reinventar a sexualidade e o amor” – analisa-se o modo como a re-configuração 
simbólica do corpo, pelas novas tecnologias, vem transformando a sensibilidade moderna 
no que tange à sexualidade.  

A SExuALIDADE NO ENFOquE ETNOmuSICOLógICO: A BuSCA DA 
BRASILIDADE NA DANçA DO mAxIxE

------------ 

luiz Carlos Almeida de Araujo
UNL (lcaa57@gmail.com)

o objetivo da presente comunicação é contribuir com reflexões sobre a expressão 
da sexualidade na dança, através de uma manifestação popular designada por Maxixe, 
tendo por parâmetros a teoria psicanalítica de Wilhelm Reich e as abordagens ante-
riormente realizadas pela antropóloga e bailarina Judith Lynne Hanna. Tendo surgido 
nas camadas miscigenadas mais populares na segunda metade do século XIX, mais 
precisamente no Rio de Janeiro, sendo deliberadamente proibido e excomungado pela 
igreja católica, o referido estilo de música e dança superou inúmeros preconceitos im-
postos pelas elites sociais, galgando paulatinamente posições de destaque e conquistando 
até mesmo os salões mais sofisticados, indo posteriormente aportar na Europa e nos 
Estados Unidos, chegando a rivalizar com o Tango argentino. Resultado de cruzamen-
tos de alguns gêneros musicais europeus com outros africanizados, suas coreografias 
hibridizadas, com denominações específicas, refletiam e transfiguravam uma corporifi-
cação libidinosa, infringindo normas vigentes e rompendo com tabus. Seu consequente 
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consumidores de bens turísticos, sendo também uma fábrica de hospitalidade (Chambers, 
2000: 10; Dann e Cohen 1991: 162) que a mercantiliza para a transformar em produto 
turístico. 
Neste contexto, propomo-nos reflectir sobre as seguintes questões: Quais as novas ten-
dências no campo turístico? Como as interpreta a antropologia? Que estão a fazer os an-
tropólogos (implicados e/ou aplicados) no campo turístico? São objectivos deste painel: 
a) Reflectir, do ponto de vista antropológico, sobre as novas tendências mundiais no cam-
po do turismo; b) Comparar etnografias destas novas mudanças; c) Analisar com teoria 
antropológica estas novas tendências. Entre os temas a abordar destacamos: o papel dos 
antropólogos na gestão do turismo; Antropologia e vigilância tecnológica; Governação e 
participação em planeamento turístico; Turismo 2.0 (modelo eco-sistémico do turismo) 
e etnografias virtuais; Mudanças nos perfis do turista; Mudanças nas ofertas turísticas: 
viver experiências em novos patrimónios; Velhos e novos contributos da antropologia para 
uma educação turística; Renovações do produto turístico: turismo responsável, turismo 
solidário, etnoturismo, turismo indígena, eco-agroturismo. Este painel tem por objec-
tivos: a) Reflectir, do ponto de vista antropológico, sobre as novas tendências mundiais 
no campo do turismo; b) Comparar etnografias destas novas mudanças; c) Analisar com 
teoria antropológica estas novas tendências. Contamos receber comunicações em temas 
diversos, tais como: a) o papel dos antropólogos na gestão do turismo; b) Antropologia 
e vigilância tecnológica; c) Governação e participação em planeamento turístico; d) 
Turismo 2.0 e etnografias virtuais; e) Mudanças nos perfis do turista; f ) Mudanças nas 
ofertas turísticas: viver experiências em novos patrimónios; g) Velhos e novos contribu-
tos da antropologia para uma educação turística; h) Renovações do produto turístico: 
turismo responsável, turismo solidário, etnoturismo, turismo indígena, eco-agroturismo; 
i) Pós-turismo e pós turistas - ruralidades, urbanidades, naturalidade…

DISCuRSOS SOBRE O PASSADO: INvESTImENTOS PATRImONIAIS
 NAS POuSADAS DE PORTugAL

------------
marta lalanda prista

FCSH - UNL (martaprista@gmail.com)

Reler os discursos sobre o passado nos lugares das Pousadas de Portugal (1942-
2009) é centrar, em produções arquitectónicas particulares, reflexões sobre os processos 
de patrimonialização no quadro da promoção turística cultural. 

os discursos verbalizados pelos diferentes intervenientes do processo de produção 
e reprodução das Pousadas de Portugal revelam uma evolução dos conceitos de turismo, 
património e passado. Como motivação, a cultura popular deu lugar à história. Na pro-
moção, o ímpeto propagandístico nacionalista submergiu face a uma mercadorização 
do património. Socialmente, o modesto alojamento sofisticou-se ao mesmo tempo que, 
enquanto destino da elite, se democratizou. Espacialmente, a arquitectura popular e 
regional tornou-se pouco capaz de fixar os discursos emergentes, sendo substituída por 
outros patrimónios arquitectónicos, capazes de esteticizar o passado.

atitudes e dos conhecimentos das jovens portuguesas e cabo-verdianas (entre os 15 e os 30 
anos), face à vulnerabilidade do risco de infecção do VIH/SIDA. Trata-se de um estudo 
descritivo, exploratório e comparativo (jovens portuguesas versus jovens cabo-verdianas), 
de cariz qualitativo com realização de entrevistas semi-dirigidas, aprofundadas em con-
texto comunitário, nos bairros sociais da Grande Lisboa (80 entrevistas). As entrevistas 
serão analisadas utilizando-se a técnica de análise de conteúdo temática (Bardin, 1977). 

Para a análise do tema “sexualidade feminina juvenil e sida” utilizaremos como 
suporte teórico a teoria da vulnerabilidade proposta por Mann e colaboradores (1992 e 
1996). Iremos ter em conta a análise da vulnerabilidade individual que está relacionada 
com a percepção do risco, com as atitudes em relação a esse risco e com a capacidade 
de negociar práticas de “sexo seguro”. A análise da vulnerabilidade social reconhece que 
grandes temas contextuais, como as políticas de saúde pública, as relações de género, 
os padrões económicos, sócio-culturais, micro-familiares, inter-étnicos comunitários, os 
tabus e as crenças religiosas e as diferenças de idade, influenciam a capacidade de reduzir 
ou aumentar a vulnerabilidade pessoal ao VIH.  

Esta investigação tem como principal objectivo compreender os comportamentos 
sexuais de risco face ao HIV/Sida das jovens portuguesas e cabo-verdianas, bem como 
compreender os conhecimentos, crenças e atitudes face à Sida e ao acesso aos serviços de 
saúde das mesmas jovens. Pretende-se através dos resultados obtidos inferir sobre as in-Pretende-se através dos resultados obtidos inferir sobre as in-
teracções entre os factores que se relacionam com a adopção de comportamentos sexuais 
relevantes e na problemática do VIH/Sida e desta forma contribuir para o estabeleci-
mento de estratégias de intervenção preventivas, assim como para o desenvolvimento de 
políticas de Promoção de Saúde no seio destas comunidades.

pAInel temátICo nº13
antropologia e novas tendênCias turístiCas 

Coordenadores
Agustín sAntAnA, Universidad de La Laguna (asantana@ull.es)
luís sIlvA, Universidade Nova de Lisboa (luis.silva98@gmail.com)
XerArdo pereIro, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (xperez@utad.pt) 

o turismo é uma actividade humana dinâmica que desafia a análise antropológica e a 
intervenção disciplinar no seu crescimento. Esta dialéctica entre reflexão e implicação 
constitui uma tensão sobre a qual devemos criar uma plataforma de pensamento sobre 
os novos rumos da antropologia.
o turismo é uma actividade sociocultural complexa que possibilita a turistas e residentes a 
vivência da alteridade, bem como a “produção de localidade” (Appadurai, 1996). Ao mes-
mo tempo, o turismo é um comércio de encontros entre locais e visitantes, produtores e 
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Como destino de turismo cultural, a Ilha de Moçambique ocupa um lugar úni-
co no país. Classificada como Património Mundial pela Unesco em 1991, as opções 
de desenvolvimento da ilha passam - por parte dos seus governantes, bem como de 
entidades externas e de organizações locais -  pelo debate das opções possíveis. Neste 
debate, património, herança do passado e turismo como o destino “natural” da Ilha de 
Moçambique tornam-se sinónimos. Trata-se de um processo de essencialização do lugar, 
da sua transformação em produto turístico. 

Neste exemplo etnográfico procurarei identificar como diversos grupos de residen-
tes lidam com o binómio turismo/cultura, questionando a patrimonialização proposta. A 
patrimonialização turística tornou-se num referente e mediador que permite à “comu-
nidade” questionar o “local” globalizado (Appadurai, 1996) ou a “entidade imaginada” 
(Anderson, 1991), isto é, pôr em causa a sua reificação. 

Neste cenário, o estatuto do antropólogo do turismo é também objecto de questio-
namento sobre os processos de objectificação cultural em curso. Questões colocadas por 
estrangeiros residentes, investidores e pelos residentes nacionais, numa dicotomia que 
revela grandes eixos de fractura locais, históricas e culturais e que a recente salvaguarda 
da cultura local e do turismo cultural reproduz de forma acutilante. Mas são também 
questões que se dirigiram ao papel de antropólogo no terreno e também essas são que 
serão trazidas a este debate. 

AvENTuREIRO: um CASO SuI gENERIS DE gESTãO LOCAL DO TuRISmO
------------

gustavo Costa
PPGAS - UFRJ (guvillela75 @ig.com.br) 

Helena Catão
CPDA - UFRRJ (lelecatao@gmail.com)

rosane prado
PPCIS - UERJ (roprado@terra.com.br)

Este trabalho trata de um caso peculiar de gestão do turismo pela comunidade re-
ceptora, no sentido clássico da compreensão do par “visitantes e visitados”, ou “hóspedes 
e anfitriões”, no campo dos estudos do turismo, aqui focalizando o pólo dos “visitados” e 
sua atuação. É o caso da Praia do Aventureiro, na Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. 

Como indicam relatos orais, esta população vive naquela região há pelo menos 
quatro gerações, de uma pequena agricultura e da pesca artesanal, mantendo um impor-
tante conhecimento empírico do seu ambiente e adotando um padrão tradicional de or-
ganização do trabalho, baseado no trabalho familiar e na divisão sexual de tarefas. A estas 
atividades, prejudicadas principalmente pela implantação de unidades de conservação 
da natureza abrangendo seu território, associaram o trabalho com o turismo que, apesar 
de recente, é sujeito a um padrão de adaptação e inovação conjugadas à manutenção do 
trabalho familiar. 

As retóricas construídas evidenciam a necessidade de abordar as Pousadas de 
Portugal num quadro teórico alargado: primeiramente, enquanto intervenções materiais 
sobre patrimónios (Guillaume, Lowenthal, Prats); em segundo lugar, enquanto produtos 
turísticos culturais, cuja conceptualização evoca as questões de autenticidade e mercanti-
lização (Craik, Cohen, Dann Urry); por fim, enquanto consumo cuja experiência e mo-
tivação remetem para um quadro de representações e identificações sociais (McCracken, 
Miller, Sassateli).

o recurso a uma etnografia multi-situada tornou possível ultrapassar a simultânea 
localização e globalização dos lugares Pousadas de Portugal. Uma leitura diacrónica 
sobre a rede possibilita a sua (des)construção enquanto produto turístico cultural de 
excelência. Paralelamente, as etnografias locais sublinham os processos de negociação e 
reconfiguração cultural e identitária inscritos nos lugares das Pousadas. 

CINEmA E TERRITóRIO
------------

josé da silva ribeiro
CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual - Universidade Aberta (jribeiro@univ-ab.pt)

o cinema preserva a memória e contribui para a construção da identidade dos 
lugares ao mesmo tempo que as coloca no espaço global através deste meio nobre de 
expressão e cultura. Este facto é hoje objecto de múltiplas actividades educativas, cul-
turais, artistas mas também económicas. Assim é frequente a organização de percursos 
pedagógicos ou turísticos baseados nos filmes realizados na região em que as mais-valias 
e potencialidades do território se tornam manifestas. Também um pouco por todo o 
mundo se estudam e divulgam as potencialidades de uma determinada região com o 
objectivo de atrair para esta localidade a realização de cinema e audiovisuais. Que acções 
se podem desenvolver localmente para aproveitar estas mais valias? Que estudos e pro-
dução audiovisual se podem concretizar localmente e acerca do local com o objectivo de 
gerar cultura, empregos, receitas, visibilidade e outros benefícios? Como os colocar na 
rede global de modo a serem facilmente identificadas as potencialidades da região e as 
infra-estruturas e mão-de-obra especializada a integrar na produção cinematográfica? o 
que fazem os antropólogos neste processo?

ILHA DE mOçAmBIquE: vIvER NOvAS ExPERIêNCIAS Em vELHOS 
PATRImóNIOS

------------
Carla Almeida sousa

CRIA / ESGHT, Universidade do Algarve (casousa@ualg.pt)

o turismo, em Moçambique, tem vindo a assumir diversas formas desde o final da 
guerra civil em 1992. 
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PROxECTO DE AgROTuRISmO NA COmARCA
 DE TERRA DE LEmOS (gALICIA)

------------
Xavier simón

Proxecto Ronsel, Universidade de Vigo

Carmen gil
Proxecto Ronsel, Universidade de Vigo

pablo Carpintero
Proxecto Ronsel, Universidade de Vigo (pablo.carpin@gmail.com) 

o proxecto Ronsel, iniciativa financiada pola Xunta de Galicia e coordinada pola 
Universidade de Vigo pretende a posta en valor e salvagarda do Patrimonio Cultural 
Inmaterial (PCI) de Galicia. Unha vez visto o estado actual e  a complexidade deste PCI, 
froito da gran densidade de manifestacións culturais da sociedade galega, o proxecto Ronsel 
estableceu un plan de acción cos seguintes obxectivos básicos: Identificación, Documentación, 
Investigación, Protección, Promoción, Transmisión e Difusión deste PCI. 

A existencia en Galicia dunha clara ruptura da cadea de transmisión oral, tan-
to inter como intra xeracional, converte a unha parte importante da sociedade galega, 
habitante principalmente das vilas e cidades, nos “outros” deste patrimonio, facilitando 
que o PCI poda ser empregado para xerar produtos culturais de consumo tanto para 
estes “outros” galegos como para visitantes de fóra da comunidade. É xunguindo esta 
perspectiva produtivista sobre o PC, da que xa deron conta García Canclini (1989), 
Ashworth (1994) ou Kirshenblatt-Glimblett (2001), cunha patrimonialista e participa-
cionista (Pereiro, 2009) que xorde dentro do proxecto Ronsel unha iniciativa financiada 
polo in.ci.te (plan galego de I+D+i) que pretende entre os anos 2008-2011: 1). Potenciar 
o desenvolvemento económico da comarca de Terra de Lemos potenciando o turismo en 
base ao aproveitamento do PCI a través de produtos turísticos especificamente deseña-
dos con este fin. o proxecto desenvolve na actualidade unha rede que implica aos axentes 
de desenvolvemento rural da comarca, nomeadamente, explotacións agrarias, comunida-
des de montes, asociacións culturais, casas de turismo rural, institucións e particulares. 
Tamén se está a desenvolver unha plataforma dixital especificamente deseñada para dar 
a coñecer esta comarca e os seus valores patrimoniais e naturais así como os produtos 
turísticos deseñados. A través deste proceso preténdese acadar unha mellora do nivel de 
renda da comarca. 2) Contribuír á conservación do PCI da comarca a través da súa posta 
en valor e difusión mediante uns produtos turísticos deseñados en base á participación, 
vivencia e experiencia do PCI por parte dos “outros”. 

A secuencia seguida para o deseño dos produtos turísticos, motivo desta comuni-
cación, foi a seguinte: a. Establecemento das bases teóricas, deseño do proxecto de agro-
turismo e escolla da área para desenvolvelo; b. Estudo pormenorizado do estado do PCI 
en Terra de Lemos a través do traballo de campo e revisión bibliográfica; c. Contacto cos 
axentes sociais implicados: casas de turismo rural, tecido asociativo, explotacións agrarias, 
comunidades de montes e particulares; d. Deseño dos produtos turísticos; e. Contacto 
coas institucións administrativas; f. Posta en marcha dos produtos. 

Após a desativação de um presídio de segurança máxima que havia na Ilha até 
1994, estes habitantes viram-se livres da ameaça constante dos presos fugitivos e pas-
saram a conviver com novos atores sociais: os turistas. Exclusivamente gerenciado pela 
população local, num caso raro no Brasil, o turismo do Aventureiro vem se constituindo 
na principal fonte de recursos econômicos do povoado, que hoje depende dos insumos 
provenientes dessa atividade. Além disso, as famílias conseguiram uma significativa me-
lhoria de suas condições de vida, com acesso a bens de consumo e a serviços antes fora 
do seu alcance. 

A CuLTuRA DA águA: DA PATRImONIALIzAçãO DAS LEvADAS
 DA mADEIRA à OFERTA TuRÍSTICA

------------
Filipa Fernandes

ISCSP - UTL (filipafernandes1@gmail.com)

o propósito desta comunicação é a análise um elemento patrimonial usado simul-
taneamente pela população local nas suas práticas de regadio diárias (Fernandes 2006, 
Dias e Galhano 1986), e pelos turistas, na contemplação da paisagem e do património 
(Crawshaw e Urry 1997, Urry 2002).

As levadas da Ilha da Madeira aparecem como um espaço do território, actuando 
como fonte aglutinadora de valores sociais e culturais permanecentes no imaginário 
colectivo. Paralelamente, são também um espaço de consumo e fruição cultural pelos 
turistas que as percorrem visando a contemplação do património natural e cultural, e 
procurando os aspectos visuais que motivam as visitas aos sítios turísticos. 

A rede regional de levadas para além da função primordial - condução da água de 
regadio, destina-se ao consumo turístico, sendo igualmente um elemento proporcionador 
da promoção e desenvolvimento local, inserido num quadro global associado à cultura, à 
difusão patrimonial e recursos turísticos

o progresso da indústria turística e a sua maturidade, aliado às exigência dos 
consumidores, originou novos produtos turísticos associados ao turismo cultural, ecotu-
rismo, turismo de aventura, turismo de natureza (Craik 1997, Santana 1997, Smith 2003, 
Stronza 2001), reveladores das motivações e variedade das experiencias turísticas.

Baseado em trabalho de Doutoramento em curso, pretende-se evidenciar quais os 
usos deste elemento patrimonial no contexto da mercantilização dos bens culturais locais. 
Para alcançar os objectivos propostos, utiliza-se a pesquisa bibliográfico-documental, 
a metodologia qualitativa, nomeadamente, a observação participante e as entrevistas 
qualitativas, e ainda, a análise de documentos reveladores dos discursos promocionais 
(narrativas e imagens).
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ilações: 1) a oferta agrupa dois tipos de alojamento: o que seria típico dos camponeses 
com algumas posses e o que associamos à antiga nobreza de província; b) existem quatro 
grupos de proprietários: elites de província, agricultores, indiferenciados e prevaricado-
res; c) os hóspedes são citadinos de classe média movidos por uma sensibilidade pastoral, 
à qual se junta a atracção pela História quando frequentam solares e casas apalaçadas; 
d) o sector não se repercute significativamente no tecido socioeconómico das áreas de 
implantação, mas tem importantes valências simbólicas.

REPENSANDO O CICLO DE vIDA DO PRODuTO TuRÍSTICO
------------

Agustín santana
Universidad de La Laguna (asantana@ull.es);

roque pinto
Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidad de La Laguna, 

(roquepintosantos@gmail.com)

Pretende-se discutir a aplicabilidade e o alcance da ideia de ciclo de vida do 
produto/destino turístico, considerando que seu uso como ferramenta teórica vem se 
desenvolvendo como um poderoso paradigma de interpretação do funcionamento dos 
sistemas turísticos, amíude utilizado sem uma devida avaliação crítica. Procura-se aqui, 
portanto, estabelecer uma aproximação teórica ao tema partindo da assunção de que a 
noção de ciclo turístico apresenta limitações nos termos da sua própria concepção, na me-
dida em que desconsidera a variabilidade dos fatores conjunturais dentro do sub-sistema 
estático, os quais podem ser decisivos para o estabelecimento e a manutenção do destino 
enquanto produto turístico. Nesse sentido, será avaliado enquanto modelo metodológico 
um conjunto de características peculiares ao sistema turístico na cidade brasileira de 
Ilhéus que parecem não se ajustar plenamente ao modelo “clássico” de Butler, fornecendo 
subsídios empíricos para a discussão sobre as restrições ao uso do paradigma butleriano 
na arena das investigações sobre o turismo.

pAInel nº14
turisMos, patriMónio e usos da Cultura 

Coordenadoras:
joAnA luCAs, FCSH - UNL, CRIA (joana.i.lucas@gmail.com)
rAquel CArvAlHeIrA,  ICS – UNL,  CRIA (raquelcarvalheira@hotmail.com)

A proposta deste painel parte da premissa que património e cultura são constantemente 
alvo de reconfigurações e apropriações por parte de populações que os incorporam nas 

PRESERvAR, vALORIzAR E RENOvAR OS PRODuTOS TuRÍSTICOS: 
quANDO A ANTROPOLOgIA PARTICIPA NA SALvAguARDA 

DAS IDENTIDADES REgIONAIS
------------

Christine escallier
Universidade da Madeira (chrisesc@uma.pt)

Assiste-se hoje a um desenvolvimento, sem precedentes, da mobilidade turística, 
que implica grandes fluxos humanos, mas igualmente culturais e financeiros. o turismo 
acompanha e recria a generalização de novas formas de percepcionar, encenar e consumir 
diferenças culturais. 

o turismo possui também múltiplas dimensões políticas. Contribui, nomeada-
mente, para a reformulação do padrão identitário, das relações no Estado, na Nação, nas 
populações vizinhas, na história e no território. 

Lutando contra a globalização, as regiões procuram novos ou restauram ancestrais 
sinais de identidade. Assim, algumas populações envolvem-se no mercantilismo de si 
próprias, visando transformá-las em objecto cobiçado, o que tem importantes implica-
ções nas condições da investigação e no tipo de saber produzido pela Antropologia, nas 
opções metodológicas e epistemológicas. Coloca-se, então, a questão da autenticidade do 
“objecto turístico”. Este artigo demonstra, em primeiro lugar, como o saber etnográfico 
foi utilizado pelos habitantes da vila da Nazaré, em Portugal, na procura da sua identi-
dade perdida. 

A propalada ideia de que tudo é cultural, na obstinada tentativa de busca de 
uma identidade ou originalidade, é um fenómeno que excede claramente a escala local. 
Recentemente, alguns países de forte desenvolvimento turístico, como o México, a França 
ou ainda a Espanha, Itália e Marrocos, em conjunto, propuseram que a sua gastronomia 
fosse classificada pela UNESCo como património da Humanidade. Este novo cartaz 
turístico, impulsionador do desenvolvimento económico de cada um daqueles países, 
pretende valorizar uma cultura genuína, quiçá imaterial, ou é pura estratégia político-
económica para “vender” determinados produtos?

O TuRISmO Em ESPAçO RuRAL Em PORTugAL
------------

luís silva
CRIA / FCSH, UNL (luis.silva98@gmail.com; luis.silva@fcsh.unl.pt)

Esta comunicação aborda o turismo em espaço rural em Portugal – expressão que 
designa o conjunto de modalidades de hospedagem em zonas rurais, orientadas para a 
exploração dos seus recursos naturais e culturais –, considerando dados recolhidos no 
território continental e em três aldeias mediante procedimentos usuais em Antropologia 
e nas Ciências Sociais: inquérito postal, trabalho de campo com observação directa, 
entrevistas e pesquisa bibliográfica e documental. o estudo de suporte conduz a quatro 
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INDIgENOuSNESS AND THE mODERN STATE: THE FORmATION
 OF CuLTuRAL PRImORDIALISmS IN A CREOLE ISLAND CONTExT

------------
david picard

Leeds Metropolitan University (D.Picard@leedsmet.ac.uk)

In this paper, I will reflect upon the role of indigenousness in the constitution of 
modern states or ‘stateliness’. I am particularly interested here in examining the relation 
between historical events of marginalisation and extermination of indigenous people 
and more recent efforts to encourage descendants of surviving indigenous people to 
re-emancipate and refashion indigenous identities. Tourism, cultural conservation 
lobbies, universities and museums seem key institutions in these recent emancipation 
movements. Considering that forms of marginalisation and extermination of indigenous 
people can be related to the foundational moments of many modern states, I propose to 
approach the relation between these events and the recent public re-emancipation of in-
digenous people through the classical anthropological concept of sacrifice. Specifically, I 
will discuss whether the observation of recent forms of reification and self-promotion of 
indigenous people can be understood as part of the modern state ceremonial, of a culture 
and model of governance that needs ‘indigenousness’ as an unconditional reference to 
re-invoke its foundational moments and recreate its own political magic. To ground my 
argument, I will use ethnohistoric and ethnographic data from the island of La Reunion, 
Indian ocean. 

CuLTuRA E ESPIRITuALIDADE COmO ATRATIvO TuRÍSTICO: vISõES 
SOBRE O TuRISmO NA CIDADE INDIANA DE vARANASI – uTTAR PRADESH

------------
Fabíola silva gomes

Universidade de Brasília (PPGAS/UNB) (fabisvelvet@yahoo.com.br)

No estado indiano de Uttar Pradesh encontra-se Varanasi, cidade que data do sé-
culo VII a.C. Seu mito de origem atribui ao deus Shiva e à deusa Parvati, sua consorte, 
a criação da cidade, considerada pelos hindus como o mais sagrado dos doze lugares 
por onde Lord Shiva esteve. Por ali passa o, também sagrado, Rio Ganges, que atrai 
todos os dias centenas de peregrinos hindus de várias regiões da Índia. Em Varanasi, 
três fluxos distintos de pessoas se apresentam logo quando se chega à região das Ghats 
do Ganges: os moradores, os peregrinos e os turistas que se movem pelas mais de no-
venta escadarias que permitem o acesso às margens do rio. Entre passeios de barco, 
caminhadas, preces, banhos rituais, comércio de artigos religiosos e souvenires, práticas 
de yoga, meditação e cerimônias de saudação ao rio (Ganga Mahal Aarti), conforma-se 
o desenho das interações entre moradores da cidade, peregrinos hindus e turistas de 
todo o mundo. Marcadores estéticos, lingüísticos e culturais, dentre outros, diferenciam a 
sociabilidade que se estabelece entre moradores e peregrinos e entre moradores e turistas 
estrangeiros. 

práticas e nos discursos do seu quotidiano, e que deles extraem novos e activos significados. 
o objectivo será que através de estudos de caso, se possa mapear diferentes experiências 
em terrenos turistificados ou patrimonializados, onde a cultura seja apropriada como um 
recurso afirmativo ou reivindicativo. Tendo como pano de fundo que é uma apropriação 
da cultura que está na base destes processos, interessa compreender quais os recursos 
identitários que são postos em jogo e de que forma são enquadrados por linhas políticas 
e económicas mundiais, mobilizadas e operacionalizadas por instituições nacionais e 
internacionais. Assim propomos discutir paralelamente as novas configurações políticas 
dos binómios tradição/modernidade e autenticidade/simulacro em terrenos turistifica-
dos e/ou patrimonializados, conjuntamente com outros igualmente políticos – local/
global, dominação/ resistência –, que emergem de arenas em que a cultura se tornou uma 
condição essencial para a defesa dos direitos humanos e uma bandeira para movimentos 
sociais e agentes de desenvolvimento que argumentam em prol da diversidade.

O CERCO DA CuLTuRA? mOvImENTOS E POLÍTICAS DE IDENTIDADE NAS 
COmuNIDADES PISCATóRIAS Em PORTugAL

------------
joão Coimbra de oliveira

FCSH – Universidade Nova de Lisboa (coimbra.joao@gmail.com) 

A maioria dos estudos sobre movimentos e políticas de identidade tem dado 
primazia às representações formais constituídas pelos respectivos movimentos, através 
dos seus discursos e práticas finais, obliterando da análise o processo social ou os debates 
internos que ocorrem quando se quer produzir uma grelha simbólica de legitimação 
política cultural. Pretende-se abordar possíveis dilemas que se colocam ao papel do an-
tropólogo, quando este se depara com aplicações estratégicas de objectivação da cultura 
como política de identidade reforçada para retirar daí dividendos, sejam de ordem social 
como económica. Esta comunicação parte de uma investigação de mestrado sobre circu-
lação de pessoas e bens, incidindo especificamente no sector produtivo da pesca e navega 
pelos processos conscientes de pessoas e de organizações que tentam construir um quadro 
legítimo de referências culturais que permitam a sua identificação social e da sua região, 
dentro de um quadro de transformações económicas e políticas. ou seja, perspectiva-se 
os recursos disponíveis de quem opta por ficar na sua região de origem, especificamente, 
as pessoas presentes nas comunidades piscatórias portuguesas. Como estudo de caso será 
comentado um projecto transnacional – Celebração da Cultura Costeira - no qual um 
conjunto de parceiros, a partir da sua realidade local e regional, aposta na problematiza-
ção das suas especificidades identitárias e dos seus patrimónios para a construção de um 
discurso comum. A discussão teórica apresentada nesta comunicação discorre em torno 
dos debates ocorridos entre os diversos parceiros e os “especialistas centrais” do conceito 
de cultura. 
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turísticos. o partillamento de información dentro da dinámica da Web 2.0 apresenta 
un novo cenário da representación dos destinos turísticos, non como lugares de interes, 
si non como lugares para a experiéncia en base a testemuñas persoais e destinadas a ser 
revividas e comunicadas a través da rede. o visitante xa non só garda o recordo da lugar 
visitado, si non que contribua de forma intensa a criazón de formas de visitar e da imaxe 
dun determinado destino. E cada vez máis son esas rotas e imaxes usadas como formas 
de promoción por partes dos próprios responsábeis turísticos. A análise deste fenómeno, 
presente tamén no ?xornalismo espontáneo ou cidadán?, leva-nos a ver en que medida a 
representación e apresentación dos destinos turísticos está a ser redefinida como formas 
de partillamento de experiéncias e recreacións paixasisticas comuns máis alá, ou parella-
mente, as representacións oficiais ou institucionais coas que se complementan.

CASTELOS NEgROS. ESBOçO DE ALgumAS REDES E CONFIguRAçõES 
POLÍTICAS ACTIvADAS PELA PATRImONIALIzAçãO DO COméRCIO DE 

ESCRAvOS NA COSTA OCIDENTAL AFRICANA
------------

maria Cardeira da silva
CRIA/FCSH-UNL (m.cardeira@fcsh.unl.pt)

Alexandre Aboim Inglez
CRIA/FCSH-UNL

Embora muito atentos às apropriações sociais e políticas em jogo nos processos 
de patrimonialização, os antropólogos têm-se empenhado em demonstrar como eles 
tendem a congelar aquilo que, por definição (antropológica), está em constante devir: a 
cultura. Menos atenção têm prestado ao modo como os mesmos processos activam re-
configurações que incluem coligações estratégicas entre Estados pós-coloniais, fazendo 
apelo a um passado de sujeição partilhado. No âmbito do Projecto Castelos a Bombordo 
II (FCT PTDC/ANT/67235/2006), tentaremos dar um exemplo disso seguindo etno-
gráfica e visualmente, de forma comparativa embora ainda muito embrionária, a actuação 
individual e conjunta do Senegal (Ilha de Goré), do Gana (Fortaleza da Mina) e de 
Cabo-Verde (Cidade Velha) nas suas diferentes, mas por vezes concertadas, tentativas 
de capitalização política e turística do seu passado negreiro à luz de um presente em que 
a negritude se transformou também em cultura e, logo, em recurso. Incluiremos isso na 
arena mais alargada do Património Mundial para a qual se tem vindo a transferir parte 
significativa da luta africana de reivindicação e reparação histórica. Um movimento a 
que Portugal se têm mantido alheio e, pelo menos até agora, relativamente incólume…

Tendo em vista a imemorial presença de peregrinos e a crescente afluência de 
turistas, o presente trabalho busca investigar i) os elementos que compõem a construção 
social de Varanasi como destino turístico mundial e ii) o processo de comodificação/
mercantilização da cultura indiana e da religiosidade/espiritualidade hindu observado 
durante o trabalho de campo etnográfico na cidade. 

ENTRE A “TRADIçãO” E A “INOvAçãO” NAS NOvAS CONFIguRAçõES
 DAS ARTES E OFÍCIOS

------------
denise reis esteves

CRIA, CES/FEUC (deniseesteves@gmail.com)

Na comunicação procurar-se-á desvendar uma das tendências dominantes no sec-
tor artesanal que procura conjugar, às práticas “tradicionais”, as novas áreas de produção 
cultural e artística, afirmando-se esteticamente sobre novos domínios e renovando a sua 
imagem enquanto expressão cultural contemporânea. Neste sentido, profissionais das 
áreas criativas emergem progressivamente no universo artesanal. Num contexto onde 
a combinação entre arte e artesanato se revela como a conversão possível para a sus-
tentabilidade do próprio sector, esta direcção sugere que devem surgir novas linhas de 
trabalho para as quais o artesanato deve transitar. Consequentemente, propõe-se uma 
análise sobre os processos de negociação e definição das fronteiras simbólicas, numa 
lógica de mediação entre a “tradição” e a “inovação” nos processos de produção cultural, 
incidindo em dois estudos de caso. os projectos “Leveza: Reanimar a Filigrana” e “Novas 
Tendências, Velhos Saberes” objectivam a hibridação cultural decorrente das reconfi-
gurações do sector artesanal, com o intuito de aliar as tecnologias tradicionais às novas 
exigências dos mercados contemporâneos tentando, em simultâneo, conservar as fontes 
de referência “autênticas”. o carácter complementar e, simultaneamente, conflitual deste 
movimento de incorporações põe em confronto as classificações simbólicas e identitárias 
instituídas sobre o sector artesanal e sobre os seus actores sociais. Deste modo, permite 
a reformulação dessas mesmas identidades culturais, designadamente na forma como os 
grupos se afirmam e representam. Isto é particularmente visível quando o património 
protegido é construído com base em práticas culturais tradicionais, objectivando-se en-
quanto símbolo reconhecido colectivamente e cujo valor lhe é atribuído para além das 
suas fronteiras simbólicas.

A CRIAzóN DE DESTINOS TuRÍSTICOS NA wEB 2.0
------------

david Casado neira
Universidade de Vigo (dcneira@uvigo.es)

Coa popularizazón de dispositivos GPS e servizos na rede como Wikiloc estamos a 
asistir a un cambio substancial no uso da tecnoloxia na planificazón de rotas nos destinos 
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Concelho de Évora foi possível reflectir sobre alguns aspectos socioculturais que estão 
inerentes a esta prática musical, o que permitiu interpretá-la com maior clareza e abordar 
os processos de identidade e patrimonialização que lhe estão associados.

Por outro lado, a abordagem da prática filarmónica e o levantamento e pesquisa 
sobre os trabalhos e bibliografias existentes sobre o tema, permitiram-nos analisar como 
tem sido representada e interpretada, ao longo do tempo, pelas várias áreas de estudo. Ao 
sermos confrontados com os poucos trabalhos realizados sobre este assunto, procurámos 
reflectir sobre o porquê deste facto, o que nos levou a pensar que poderá estar associado 
à identidade da própria Banda Filarmónica que se estrutura numa relação de duplas 
dinâmicas sociais e culturais. As Bandas Filarmónicas não se circunscrevem a um terreno 
concreto, identificando-se com diferentes áreas de referência que se enquadram entre o 
rural e o urbano, entre o tradicional e o erudito e entre o civil e o militar, o que faz das 
bandas um bom objecto de estudo para o debate e reflexão em torno do património 
cultural. 

pAInel nº15
jovens, relações geraCionais e transforMações soCiais 

Coordenador
FIlIpe mArtIns, ISCTE-IUL, Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto; 
CRIA (filipemartins15@hotmail.com)

Debatedor: lorenzo Bordonaro / CRIA

Desde sempre a Antropologia tem evidenciado a importância dos grupos e categorias 
sociais assentes na idade e na geração, assim como nas relações entre eles, para a compre-
ensão das estruturas sociais e das dinâmicas de reprodução e de transformação social. No 
entanto, se nas últimas década se tem assistido a uma crescente relevância da categoria de 
juventude nos âmbitos político, cívico, económico, familiar, estético e religioso, a pesquisa 
e teorização antropológica sobre esta temática parece ainda ser incipiente. Vistos pela 
Sociologia como “em transição” para a idade adulta e como produtores e consumidores 
de culturas juvenis e de idiomas estéticos subversivos, entendidos pela Psicologia nas 
suas fases de desenvolvimento e nos seus desvios patológicos à norma social, qual o olhar 
da Antropologia sobre os jovens? Propomos neste painel colocar os jovens no centro da 
reflexão antropológica sobre a contemporaneidade, encarando-os como agentes sociais 
– construtivos, destrutivos, transformadores – que expressam identidades e reconstroem 
relações entre si e com os seus outros: os mais velhos, os mais novos, o passado, o futuro, 
o distante, o desejado. Se o conceito de juventude se mostra cada vez mais flexível e 
ambíguo à escala global, ele vem – por isso mesmo – reclamar um novo olhar sobre dinâ-
micas sociais tão importantes como a vivência da passagem do tempo, a transmissão de 

OS uSOS DA DIvERSIDADE CuLTuRAL NO uNIvERSO ASSOCIATIvO 
DA mAuRITâNIA

------------
raquel Carvalheira

ICS-UNL / CRIA (raquelcarvalheira@hotmail.com)

Esta proposta parte de uma investigação realizada para uma tese de mestrado em 
Antropologia defendida em Dezembro de 2008. Tendo iniciado uma investigação sobre 
associações culturais juvenis na Mauritânia, o objectivo desta tese foi compreender as 
apropriações da “cultura” e dos discursos da diversidade cultural num contexto marcado 
por divisões étnicas e raciais. Neste país-fronteira, entre o mundo árabe e o mundo negro, 
o Estado potenciou, ao longo da história do país, formas de discriminação étnica e racial. 
Esta pesquisa contemplou um trabalho de campo exploratório na capital da Mauritânia, 
Nouakchott, onde se realizam entrevistas a jovens e líderes associativos. Estes membros 
associativos aclamam a diversidade cultural, que se converteu numa forma de expres-
são e de tradução das diferenças étnicas. As grandes agências internacionais como a 
UNESCo fomentam e financiam associações que defendam a diversidade cultural, que 
é promovida como factor de desenvolvimento. Este discurso é interpretado localmente e 
é através de actividades artísticas, – como o teatro e o cinema, entendidas como lingua-
gens transversais a todas as culturas – que se propõem a suplantar os desentendimentos 
e as descontinuidades culturais da sua realidade social. Estas actividades expressam a 
diversidade cultural ao mesmo tempo que são vistas pelos membros associativos como 
linguagens meta-culturais, ou seja, linguagens capazes de ultrapassar as descontinuidades 
e desentendimentos culturais. o objectivo desta comunicação é introduzir uma discussão 
sobre a instrumentalização da cultura em contexto mauritano e as ferramentas teóricas 
e metodológicas que melhor se aproximam a estas realidades sociais, habitualmente fora 
dos circuitos de debate sobre a multiculturalidade.

AS BANDAS FILARmóNICAS ENquANTO PATRImóNIO: 
um ESTuDO DE CASO NO CONCELHO DE évORA

------------
susana Bilou russo

ISCTE (susanabilou@hotmail.com)  

A integração desta proposta no painel: “Turismo, Património e Usos da Cultura” 
prende-se com o facto deste estudo se debruçar em torno do património e da cultura e, 
da forma como são interpretados pelas populações que os incorporam nas suas práticas 
e discursos.

A proposta de comunicação resulta de um trabalho realizado sobre Bandas 
Filarmónicas. A partir do estudo desta prática musical procurámos compreender o seu 
processo de dinamização ao longo do tempo, as funcionalidades que foi adquirindo, a 
forma como tem sido apreendida e assumida pela sociedade e o contexto a que está 
actualmente vinculada. A partir dos dados recolhidos em três bandas filarmónicas do 
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constantemente negligencia as discussões em torno da paternidade. São enfocados o 
contexto dos acontecimentos e as repercussões decorrentes da gravidez para a trajetória 
biográfica dos jovens a partir da perspectiva masculina. Realizou-se um trabalho etnográ-
fico associado a entrevistas individuais com jovens-pais e mães de jovens-pais, moradores 
de uma comunidade favelada da cidade do Rio de Janeiro. As biografias individuais e 
histórias familiares são heterogêneas, assim como o contexto de cada gravidez e arranjos 
decorrentes. As histórias contemplam gravidez planejada, indesejada, tentativas de aborto, 
arranjos conjugais diversos, distintas formas de apoio familiar, reconhecimento social da 
paternidade, rejeição do vínculo paterno. São analisadas também as lógicas subjacentes à 
gestão da vida contraceptiva e seus desdobramentos em caso de gravidez, discutindo as 
condições culturais no manejo contraceptivo dos jovens. A paternidade pode engendrar 
tanto um efeito estabilizador quanto disruptivo para a trajetória do jovem. No debate 
sobre transição para a vida adulta, que tem enfatizado o fenômeno do prolongamento 
da juventude, argumento em termos de transição curta ou condensada, olhando-se o 
fenômeno pelo prisma da reprodução, gênero e classe social. Na contemporaneidade 
observa-se a convivência de diversas gerações, às vezes no mesmo domicílio, e o fenôme-
no da reprodução precoce, não sendo estranho às mudanças nas relações intergeracionais, 
segue permitindo o fortalecimento dos vínculos e da solidariedade familiar.

FuTuROS Em RASCuNHO: umA PERSPECTIvA SOCIOLógICA SOBRE 
AuTONOmIzAçãO, TRANSIçãO E ORIENTAçõES DE FuTuRO ENTRE 

jOvENS FILHOS DE ImIgRANTES Em PORTugAL
------------ 

sandra mateus
CIES, ISCTE - IUL (sandra.mateus@iscte.pt)

As pressões migratórias sentidas em Portugal nas últimas décadas, diversas nos 
seus ritmos, origens, expressões e fixações, fizeram emergir na sociedade portuguesa 
novas gerações de crianças e jovens, portadoras de legados mais complexos que a po-
pulação dominante: os filhos de imigrantes. Constituindo, como afirma Fernando Luís 
Machado e Raquel Matias (2006), a medida da sedentarização e integração dos fluxos 
imigratórios no país (dos quais se distinguem), tal como constituindo parte integrante 
de uma juventude que se move a vários ritmos, diversa, globalizada e desigual, importa 
analisar os seus processos de socialização, autonomização e transição para a idade adulta, 
e situá-los face às tendências identificadas pelos diversos estudos e correntes sociológicas 
sobre o contexto juvenil mais alargado. 

Tendo por objecto os jovens descendentes de imigrantes, alunos do 9º ano de 
escolaridade do ensino básico, na transição para o ensino secundário, esta comunicação 
pretende debater os processos de autonomização destes jovens, partindo das suas orienta-
ções de futuro, das suas aspirações e expectativas escolares e profissionais. A partir destas 
irão configurar-se quer os enquadramentos/constrangimentos estruturais que marcam 
estes processos, quer as múltiplas vias de acção/agência onde se inscrevem. 

saberes, capitais, e poderes, a reprodução de padrões de relacionamento e de intimidade, 
a reconstrução da memória, de símbolos de identidade e de ideologias. 

jOvENS, RELAçõES gERACIONAIS E TRANSFORmAçõES SOCIAIS. 
NOTAS SOBRE CABO vERDE

------------
Filipe martins

ISCTE-IUL, Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto; CRIA 
(filipemartins15@hotmail.com)

Em Cabo Verde nas últimas décadas os jovens têm ganho saliência como uma 
categoria, um grupo e uma metáfora sociais de importância crescente. A sua importância 
é não apenas demográfica, mas também política, económica e simbólica, numa sociedade 
com um percurso colonial / pós-colonial peculiar e que tem experienciado rápidas mudan-
ças socioeconómicas e culturais recentemente. Partindo de dados etnográficos recolhidos 
no contexto urbano cabo-verdiano, pretende-se nesta comunicação ensaiar uma análise 
que coloque a categoria de “jovens” como eixo de compreensão / revelação das estrutu-
ras sociais contemporâneas e das suas transformações e continuidades. Evidenciando a 
dimensão relacional da noção de juventude, pretende-se questionar categorias estanques 
como as de criança, jovem e adulto e compreender os mecanismos que constróem e 
negoceiam as fronteiras e as permeabilidades (transições?) entre essas categorias, assim 
como os seus determinantes e implicações mais vastas (económicas e políticas, locais e 
globais). Nesta óptica torna-se central uma etnografia que desoculte as micro-dinâmicas 
destes mecanismos. Por um lado uma etnografia que revele os jovens como actores so-
ciais, o seu quotidiano e a sua socialidade, as suas expectativas e opções de (percursos / 
ciclos?) de vida. Por outro lado uma etnografia que dê conta dos constrangimentos, das 
oportunidades e das relações dos jovens com os seus contextos mais amplos (gerações 
anteriores, família, políticas e instituições, direitos e deveres). Nesta comunicação alguns 
destes aspectos serão ilustrados a partir de dados recolhidos no contexto cabo-verdiano, 
a fim de demonstrar a utilidade de conhecer e de pensar a juventude para compreender 
as transformações sociais contemporâneas.

um OLHAR ANTROPOLógIO SOBRE gRAvIDEz NA ADOLESCêNCIA NAS 
CAmADAS POPuLARES DO RIO DE jANEIRO (BRASIL): 
DITAmES CuLTuRAIS, DE CLASSE Ou DE gERAçãO?

------------
Cristiane s. Cabral

Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, CLAM, do IMS/UERJ 
(cabralcs@gmail.com)

Trata-se de um trabalho etnográfico acerca dos arranjos e das representações de 
rapazes oriundos das camadas populares, em relação à gravidez na adolescência. Tem 
por objetivo suprir uma importante lacuna na literatura sobre reprodução juvenil que 
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O SuBúRBIO E O ACONTECImENTO. DESPOLITIzAçãO E SuBjECTIvAçãO 
juvENIL NOS BAIRROS DESFAvORECIDOS

------------
Alessandro zagato

National University of Ireland Maynooth, National Institute for Regional and Spatial Analysis
(alessandro.zagato@gmail.com)

Nas últimas décadas o neo-liberalismo na sua versão democrática e parlamen-
tar elevou a economia de mercado ao fim único da gestão tecnocrática das sociedades 
europeias. As velhas organizações ligadas ao Estado perderam qualquer vestígio de 
consistência política, tendo-se tornado em simples aparelhos burocráticos, dedicados 
principalmente à gestão e implementação de processos universalmente considerados 
como sendo inevitáveis.

Neste cenário pós-político, ou pós-democrático, em que a ética neoliberal de in-
dividualismo possessivo e o declínio das antigas formas colectivas de acção política se 
impuseram como os princípios da socialização humana, novas manifestações violentas 
de insubordinação juvenil emergem de forma paradoxal. De facto, cada vez mais fre-
quentemente, um senso de descontentamento e incerteza, que afecta partes crescentes da 
povoação, rebenta em expressões de antagonismo desprovidas de uma verdadeira estru-
tura ideológica ou organizativa. Pense-se nos acontecimentos de Paris 2005 ou Atenas 
2008, mas também nos episódios menos espectaculares mas igualmente significativos, 
que ciclicamente caracterizam a vida dos bairros menos favorecidos das nossas cidades, 
fugindo às interpretações tradicionais. 

Mas quais são então as características intrínsecas, as motivações e o significado 
social e antropológico destas novas formas de dissensão juvenil? Que tipo de relação 
mantém com o estado de despolitização em que vivemos? Poderão ser orientadas em 
direcções politicamente produtivas? Estas são algumas das perguntas centrais de um 
projecto doutoral em curso, do qual o autor, com base num trabalho de campo que está 
a ser efectuado em subúrbios desfavorecidos da cidade de Dublin, apresentará alguns 
resultados preliminares e perspectivas originais de investigação.

juvENTuDES E CONTEmPORANEIDADE: 
ENTRE A AuTONOmIA E A TuTELA

------------
Ana paula serrata malfitano

Universidade Federal de São Carlos (anamalfitano@ufscar.br) 

Apresenta-se parte das discussões da nossa tese de doutorado, defendida na 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Brasil), que investigou as 
políticas e programas sociais dedicados à juventude em situação de rua. A temática da 
juventude vem ganhando discussões e ações públicas em proporções ascendentes, para 
intervenção com essa população, que tem sido caracterizada como um grupo social 
plural e emergente. Tal fato pode ser explicado por: sua representação numérica, 30% 

A discussão terá por base os dados recolhidos através de um processo de inquirição 
desenvolvido em 2007 junto de 1200 alunos (autóctones e descendentes de imigrantes) 
do 9º ano de 13 escolas localizadas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro, e um conjunto 
de 24 entrevistas realizadas a jovens descendentes de imigrantes
 

LER E ESCREvER A vIDA: TRAjETóRIAS DE jOvENS 
NA PROvAçãO DE LIBERDADE

------------
nilda stecanela

Projecto Escola De Borracha; Universidade de Caxias do Sul, observatório de Educação Infâncias e 
Juventudes da UCS (nildastecanela@terra.com.br), 

Carmem Craidy
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Núcleo de Pesquisa, Extensão, Educação, 
Exclusão e Violência Social (NUPEEEVS) da UFRGS; observatório de Educação Infâncias e 

Juventudes da UCS

delcio Agliardi
observatório de Educação Infâncias e Juventudes da UCS. 

evaldo Kuiava
Universidade de Caxias do Sul (UCS); Centro de Filosofia e Educação da UCS; observatório de 

Educação Infâncias e Juventudes da UCS

Franciele Becher
observatório de Educação Infâncias e Juventudes da UCS

Apresentação: evaldo Kuiava 

Este texto apresenta análises preliminares de uma investigação realizada no âmbito 
do projeto de pesquisa “Escola de Borracha: um estudo sobre os processos educativos e 
identitários de jovens em privação de liberdade”. Tem como foco de análise o cotidia-
no de jovens na privação de liberdade, os seus processos educativos e identitários, com 
especial atenção à compreensão de como se constituem enquanto jovens e como vivem 
e concebem sua condição juvenil, de modo a tangenciar o rótulo de “jovens infratores”. 
Alia o propósito de tomar o jovem infrator como sujeito de direitos, afastando-se das 
concepções que o observam apenas como problema social. A metodologia da pesquisa 
envolve a escuta dos jovens a partir de suas narrativas escritas, na troca de cartas com os 
pesquisadores. Considerando a palavra dos jovens sobre sua condição e situação juvenil 
enquanto matéria prima para as análises e interpretações, busca na análise textual discur-
siva um procedimento para organização e tratamento dos dados. Incorpora o desejo de 
investigar as representações que os jovens internos de um Centro de Atendimento Sócio 
Educativo (CASE), situado numa cidade do interior do extremo sul do Brasil, têm sobre 
a liberdade e sobre o medo. 
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face aos adultos, se exprime em modos particulares de interpretação, classificação e sim-
bolização do mundo pelas crianças.
A assunção de que a Antropologia como ciência voltada para a compreensão do outro, e 
com longa experiência na reflexão sobre questões de “representação” e “voz” e na pesquisa 
focalizada na diversidade dos povos do mundo, é imprescindível para revisitar e indagar 
o conhecimento social disponível acerca das crianças, e para traçar estratégias de investi-conhecimento social disponível acerca das crianças, e para traçar estratégias de investi-
gação capazes de incrementar dos Estudos da Infância, justifica o tema deste painel.
o seu duplo objectivo - dar visibilidade à pesquisa em Antropologia acerca da infância 
e crianças, e à sua contribuição específica -, converte-se então num apelo endereçado 
aos pesquisadores para que submetam comunicações que dêem a conhecer pesquisas 
etnográficas susceptíveis de gerar a reflexão sobre questões teóricas, metodológicas e 
éticas, e de aprofundar o debate epistemológico em curso.

CONTRIBuTOS DA ETNOgRAFIA PARA um NOvO OLHAR SOBRE AS 
CRIANçAS Em EDuCAçãO DE INFâNCIA

------------
Ana levy Aires

ESEI Maria Ulrich (levyaires@yahoo.com)

Nesta comunicação, pretendo analisar e discutir os contributos da etnografia para 
a elucidação dos problemas educativos e adequação das estratégias do currículo aos in-
teresses e realidades das crianças. os dados a apresentar resultam de notas de campo, 
memorandos e relatórios de investigação respectivamente sobre: processos de construção 
social do real através da brincadeira em crianças de 2ª infância e processos de reconheci-
mento e aprendizagem do gosto alimentar em contexto de jardim de infância. 

A questão que coloco é se a etnografia com crianças não se constitui como um possível 
modelo de intervenção pedagógica reflexiva em que são, plenamente, contemplados os pontos 
de vista das crianças. Contemplar o ponto de vista das crianças implica observar, ouvir, 
perguntar, participar nos seus interesses, problemas, actividades e aprender que o ritmo 
das investigações e projectos depende da sua adesão às propostas do etnógrafo. 

Partindo de uma diferença inicial fundadora – a diferença adulto/criança – a etno-
grafia com crianças obriga a repensar poderes e saberes de uns e outros, possibilitando 
uma relação mais simétrica entre os dois mundos que representam e o efectivo acesso das 
crianças ao tema e instrumentos da pesquisa.

Assim, considero que os estudos sobre processos de aprendizagem e as práticas 
dos educadores precisam alicerçar-se numa etnografia, “densa”, desenvolvida com crian-
ças que permita compreender “por dentro” as suas formas de interpretar, interiorizar e 
expressar o mundo, ultrapassando práticas educativas que visem a mera aquisição de 
competências técnicas e que mobilizem totalmente a(s) criança(s). 

da população brasileira entre 15 e 29 anos; dubiedade no imaginário social, com re-
presentações que ora exaltam o jovem, pelas possibilidades da geração, ora acentuam a 
dimensão dos “problemas sociais” e “desvio”; transformação e crise da sociedade salarial; 
movimentos sociais para sua incorporação nas ações estatais. Contemporaneamente, 
tem predominado uma visão sobre os jovens populares, como “problema social”, asso-
ciando-os à violência e à ameaça, acarretando, consequentemente, o desenvolvimento 
de intervenções disciplinares de controle. Enfoca-se a discussão sobre a adolescência 
e a juventude e sua constituição jurídica, cultural e social para a tessitura do imaginá-
rio social e das transformações culturais em torno dos jovens. Tal polêmica passa pela 
compreensão sobre quem deve estar em proteção, sob tutela, e quem tem a liberdade e 
a autonomia de decisão sobre si mesmo. Nesta hibridez entre a dimensão sociocultural 
e as determinações jurídicas em curso permanece a difícil tarefa de mediação e aferição 
sobre o estabelecimento das políticas e serviços sociais, metodologias de atendimento e 
criação coletiva do mundo juvenil, com as dificuldades socioeconômicas de entrada no 
mundo adulto.

pAInel nº16 
antropologia: que ContriButo aos estudos 
interdisCiplinares aCerCa da infânCia? 

Coordenadoras:
ÂngelA nunes, CIES – ISCTE – IUL, Instituto de Educação da Universidade do Minho (anu-
nes@iec.uminho.pt)
mAnuelA FerreIrA, UPCE, Universidade do Porto (manuela@fpce.up.pt)

A pesquisa acerca da infância e das crianças iniciada no âmbito da Sociologia e 
Antropologia há cerca de duas décadas atrás, abrange um campo crescentemente interdi-
sciplinar denominado Estudos da Infância (Childhood Studies), cuja vitalidade se expri-
me no reconhecimento e consolidação institucional entretanto alcançados, como atestam 
o aumento de especializações neste domínio em Cursos de Mestrado e Doutoramento, 
de eventos e de publicações científicas, internacionais e nacionais, a criação de centros 
de investigação e de comités em organizações científicas internacionais (ISA, AFIRSE, 
AAA). 
ora, a constatação de que a presença da Antropologia nestes estudos tem sido extrema- constatação de que a presença da Antropologia nestes estudos tem sido extrema-a presença da Antropologia nestes estudos tem sido extrema-nestes estudos tem sido extrema-estes estudos tem sido extrema-
mente discreta, contrastando com outras disciplinas como a Sociologia, afigura-se-nos 
um paradoxo que instiga à reflexividade científica. Mais precisamente: determinados 
conceitos-chave e aquela que constitui a metodologia recorrente na investigação antro-
pológica, a Etnografia, têm sido eleitos, evocados e usados para compreender a sociedade 
a partir do fenómeno social da infância bem como a diferença que, radicada na alteridade 
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relação entre estes métodos, mais do que assumida a priori, pode ser avaliada e negociada 
ao longo do processo de investigação. 

IDENTIFICAçãO éTNICO/RACIAL: A vOz DE CRIANçAS Em ESPAçO DE 
EDuCAçãO INFANTIL

Cristina teodoro trinidad
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (cris.teodoro@ig.com.br)

A pesquisa está em andamento no Programa de Pós-Graduação: Psicologia da 
Educação da PUC-SP. objetiva compreender e responder quais os sentidos e significa-
dos que crianças entre quatro e seis anos de idade atribuem à identificação étnico/racial 
e como eles são explicitados no espaço de educação infantil. No Brasil, são poucas as 
pesquisas que privilegiam as crianças como atores sociais em condições de explicitarem 
sua compreensão sobre seu pertencimento étnico/racial. Esse distanciamento parece 
estar à complexidade de se discutir cor/raça no Brasil; e ao fato de não se considerar as 
crianças como sendo sujeitos de pesquisa. Se as investigações realizadas com esse foco no 
Brasil são raras, o mesmo não ocorre EUA. Lá, desde a década de 1940, pesquisadores 
vêm se debruçando sobre a complexidade dessa área de estudos, enfocando crianças em 
faixa etária pré-escolar. Entretanto, conforme aponta Holmes (1995), não existe, nesses 
estudos, uma metodologia apropriada para ouvir a voz das crianças. A pretensão do 
presente estudo é justamente alocar às crianças o papel de protagonista da história. o 
referencial teórico para a análise é aquele que aporta sobre a constituição da identidade 
étnico/racial, o que é elaborado pela Psicologia Sócio-histórica, especificamente o debru-
ça sobre a constituição sobre os sentidos e significados, e, ainda, aqueles que estiverem 
em consonância os estudos da Sociologia da Infância. A pesquisa qualitativa terá como 
sujeito crianças que freqüentam uma escola de Educação Infantil. A coleta de dados será 
por meio da: Observação participante; Desenhos seguidos de comentários orais; brincadeiras 
de faz-de-conta e conversas informais. 

gêNERO E CIDADANIA DO PONTO DE vISTA DAS CRIANçAS (mENINAS): 
ExPERIêNCIAS COm O CADERNO DE CIDADANIA

------------
Ana Cláudia delfini Capistrano de oliveira

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Vale de Itajaí (anaclaudia@univali.br)

Este texto faz parte da tese de doutoramento em Sociologia Política da Universidade 
Federal de Santa Catarina/Brasil, cujo tema principal é a análise dos estudos de gênero 
na interface com os estudos mais recentes da Antropologia da Criança e da Sociologia 
da Infância (SI). Para tanto, este texto apresenta alguns resultados de oficinas realizadas 
com as crianças de uma organização não-governamental – CEIFA – integrante de ex-
tensão do Programa de cidadania infanto-juvenil comunitária: Caderno de Cidadania, 
da Universidade do Vale de Itajaí. As oficinas foram realizadas com a equipe do projeto 

CRIANçAS INDÍgENAS NO BRASIL: O DIáLOgO DA ETNOLOgIA INDÍgENA 
COm A ANTROPOLOgIA DA INFâNCIA

------------
Clarice Cohn

Universidade Federal de São Carlos (clacohn@ufscar.br)

os estudos sobre crianças indígenas no Brasil têm crescido em número e engen-
drado importantes debates metodológicos e conceituais. Elabora-se cada vez mais o di-
álogo entre dois campos de especialidade na antropologia, os estudos sobre crianças e os 
estudos sobre as populações indígenas, e uma série de pesquisas revelam a produtividade 
desse diálogo, que deve ser aprofundado de modo a melhor se compreender a condição e 
a especificidade dessas crianças. Essa comunicação pretende debater essa questão a partir 
da pesquisa com os Xikrin do Bacajá (Pará, Brasil), analisando a ornamentação corporal 
das crianças xikrin para demonstrar como a infância, e suas diversas etapas, são por ela 
marcadas. Busca-se portanto aliar um tema importante da antropologia da criança, a es-
pecificidade social da infância e de suas realizações, a um tema caro à etnologia indígena 
brasileira e que tem se revelado produtivo para os estudos das populações de língua jê, 
como o são os Xikrin, a saber, a corporalidade e a noção de pessoa.

ETNOgRAFIA vERSuS méTODOS PARTICIPATIvOS NA INvESTIgAçãO DA 
INFâNCIA? POSSÍvEIS RESPOSTAS A PARTIR DO TRABALHO DE CAmPO 

COm CRIANçAS Em mAPuTO
------------

elena Colonna
Instituto de Educação da Universidade do Minho (elenacolonna@iec.uminho.pt)

No início dos anos 90, o reconhecimento da utilidade dos métodos etnográficos 
representa um dos aspectos-chave do paradigma de investigação sociológica da infância, 
uma vez que estes são considerados capazes de transportar uma voz e uma participação 
mais directas das crianças na produção de dados em relação a outros métodos. Nos anos 
a seguir, as investigações realizadas no campo interdisciplinar dos Estudos da Infância 
têm vindo a utilizar e promover cada vez mais o uso de um conjunto de métodos chama-
dos “participativos”, procurando ouvir a voz das crianças e instituir formas colaborativas 
de construção do conhecimento. Hoje em dia, alguns autores consideram os métodos 
participativos como uma válida alternativa à etnografia, julgando-os menos invasivos e 
mais transparentes, enquanto outros investigadores argumentam que não podem existir 
técnicas realmente participativas se não aplicadas dentro de uma relação etnográfica com 
os sujeitos da pesquisa. Esta comunicação pretende explorar as diferentes relações que 
podem ser estabelecidas entre métodos etnográficos e participativos, a partir de uma 
investigação com crianças de um bairro periférico da cidade de Maputo. Com o objectivo 
de conhecer a experiência específica de “ser crianças” dos meninos e meninas da zona, 
dependendo da situação e dos sujeitos envolvidos, estes métodos foram considerados as 
vezes alternativos e outras complementares. o trabalho de campo demonstra como a 
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com padrões de governamentalidade internacional relacionados com a protecção do 
‘interesse superior da criança’ por uma lado, mas também com a segurança urbana e o 
controlo da criminalidade transnacional. Desde os anos Noventa, Cabo Verde tem vindo 
experimentar importantes transformações políticas e económicas, que tem produzido 
uma polarização da sua população e uma crescente distinção de classe. Devido a mi-
gração interna, as duas cidades principais cresceram rapidamente nos últimos 20 anos, 
e são caracterizadas hoje para vários bairros espontâneos, onde pobreza e desemprego 
são comuns. As crianças e os jovens destes bairros, bem como suas famílias, se tornaram 
recentemente um tópico central do debate moral e politico da sociedade Cabo-verdiana, 
especialmente na sua associação com fenómenos de pequena criminalidade e consumo 
de droga. Têm sido portanto alvos de políticas e intervenções do Estado e de algumas 
oNGs. Muitos dos actores institucionais envolvidos no sector da protecção da criança 
todavia, assentam suas práticas e motivação em noções normativas relativas ao interesse 
das crianças, a estrutura familiar e o tipo de cuidado parental que uma criança precisa. A 
intervenção para com estes actores torna-se frequentemente uma operação de ortopedia 
moral: as consequências de complexas questões sociais e económicas são transformadas 
em questões de moralidade e competência, que responsabilizam as crianças e as suas 
famílias. 

NAS RuAS: PESquISANDO SExuALIDADE E INFâNCIA NO BRASIL
------------

priscila pinto Calaf
Rede de Informação Tecnológica Latino Americana (RITLA) (priscilacalaf@gmail.com)

Pensar sobre infância e sexualidade é o mote propulsor deste artigo. A partir de etno- 
grafia realizada com um grupo de meninos e meninas de rua de Brasília, são discutidas 
questões acerca de valores (produtores e produzidos pelas ruas) como liberdade, esperte-
za e valentia. Neste sentido, o foco das considerações girou em torno de representações 
próprias e alheias acerca de infância e sexualidade como operadoras do acesso a tais 
valores. Deste modo, busco entender como, para o grupo com quem estudei, a disposição 
ativa perene para o sexo é fator fundamental na construção das identidades masculinas 
e femininas, constituindo-se o status de saber mais sobre o sexo condição e prova de ser 
não mais apenas criança, mas muleque. No bojo da sexualidade como meio de acesso 
ao status de quem sabe mais, de circulação por um “mundo adulto”, são apresentadas 
questões outras, engendradas pelo exercício de uma sexualidade ativa e valorizada po-
sitivamente. Reflexões acerca das representações das ciências sociais sobre crianças e 
adolescentes em situação de rua e das possibilidades de construção de uma antropologia 
da(s) infância(s) combinaram-se a considerações sobre diversos conceitos e categorias 
etárias. Neste sentido, busco apresentar algumas considerações metodológicas acerca da 
pesquisa com “crianças” e sobre a infância.

que utilizou com as crianças as estratégias metodológicas propostas na obra Investigação 
com crianças: perspectivas e práticas (Porto, 2005). o embasamento teórico das oficinas foi 
construído a partir de dois referenciais – em primeiro lugar a SI que entende as crianças 
como atores sociais e co-participantes da sociedade e, em segundo lugar, os referenciais 
da epistemologia feminista que contribuem para a crítica da categoria “criança” como 
insuficiente para analisar as especificidades do universo infantil feminino. Assim, com os 
relatos das crianças sobre os temas atinentes à cidadania e ao gênero, é possível analisar 
o ponto de vista delas e suas experiências culturais como definidoras na construção das 
identidades femininas na infância.

PESquISANDO O INvISÍvEL: PERCuRSOS mETODOLógICOS DE umA 
PESquISA SOBRE SOCIABILIDADE INFANTIL E DIvERSIDADE RELIgIOSA

------------
roberta Bivar Carneiro Campos

UFPE (robertabivar@gmail.com)

Com a colaboração dos estudantes e bolsistas de iniciação científica: geová silvério paiva 
junior, stephanie gomes, juliana Cintia lima e silva, paula neves Cisneiros

A artigo é resultado de pesquisa, apoiada pelo CNPq, que teve por enfoque a 
compreensão das reações à diversidade religiosa nas escolas, em Recife-Brasil.  A pes-
quisa envolveu a investigação da significação da experiência da identidade religiosa entre 
crianças do 5º ano do ensino fundamental (antiga quarta série) de uma escola privada 
e outra pública num contexto laico, em Recife, mas que, segundo compreendemos, é 
impregnado de conteúdos religiosos que se interconectam com outras diferenças (sociais 
e raciais).  Além dos aspectos afetivos e de seus significados, a experiência da diversidade 
foi investigada em termos da sua dimensão prática expressa em conflitos e negociação.  
Nesta comunicação temos por objetivo compartilhar, de maneira analítica, os percursos 
metodológicos trilhados por essa pesquisa na abordagem da sociabilidade infantil e das 
reações das crianças à diversidade religiosa. o principal desafio enfrentado, do ponto 
de vista metodológico, foi a invisibilidade da criança nos estudos antropológicos sobre 
questões religiosas e de sua sociabilidade, em especial, no que concerne às reações à 
diversidade religiosa no espaço escolar brasileiro.  

PROTEgER E CORRIgIR: CRIANçAS Em RISCO E AS POLÍTICAS 
CuLTuRAIS DA INFâNCIA Em CABO vERDE

------------
lorenzo Bordonaro

CRIA (lorenzo.bordonaro@iscte.pt)

Nesta comunicação, baseada num trabalho etnográfico com crianças ‘em risco’ e 
suas famílias nos bairros espontâneos de Praia, procuro reflectir sobre as políticas cul-
turais para com a infância em Cabo Verde, e sobre sua recente evolução e articulação 
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mIgRATINg mINORS IN THE mEDITERRANEAN. RECEPTION, INSTITuTIONS 
AND TRANSNATIONAL STRuCTuRAL vIOLENCE

------------
Francesco vacchiano

Università degli Studi di Torino, Centro “Franz Fanon”, Torino (vacchiano@infinito.it)

In the last few years a new migratory subject has stood out across that complex 
and articulated space represented by the “southern frontier” of Europe. The hardening of 
the control measures and the narrowing of the spaces for a regular transit for adults has 
provoked a progressive lowering of the age of migrants, often transiting without adults 
and in highly risky ways. owing to the special status prescribed for their “vulnerable” 
condition, they are entitled, at least formally, to specific means of protection.

The institutions in the reception countries started however to consider the pre-
sence of “unaccompanied minor” (a definition characterized by a growing disciplinary 
feature) as a problem for the social order and for the mechanisms of control of the 
borders, defining more and more specific classificatory tools. The objective was clearly 
oriented at producing, at the coming of age, the profile of the economic migrant, defined 
by a low professional status and ready to embody the rules of a flexible, competitive and 
bearish labour market.

At the same time, in the countries of origin, cooperation was increasingly used 
to “prevent illegal migration” and, in some cases, to allow the repatriation of minors in 
conditions of fictitious protection.

Starting form the case represented by Moroccan migration of minors to Spain 
and Italy, this contribution is aimed at observing the thin connection between rhetoric 
of protection and disciplining process of migrants in the host countries, highlighting 
the true nature of the so-called prevention processes. Furthermore, I will try to compare 
the richness of images and subjective projections of the youth with the narrowness of 
possibilities provided, according to the law, by the “welcoming” processes.

TERRORISmO SuICIDA, ASESINATO ESCOLAR EN mASA: LA vIOLEN-
CIA INDIvIDuAL COmO FORmA DE RESISTENCIA A LA COmuNIDAD

------------
joan uribe vilarrodona

Universidad de Barcelona (josaol2001@yahoo.es) 

Lejos de suponer una innovación en nuestras sociedades, formas de asesinato 
como el terrorismo suicida o las matanzas colectivas escolares, hacen uso de la figura de 
la víctima sacrificial, que como defiende Terry Eagleton  en Terror santo, ha formado 
parte de las culturas a lo largo de la historia.

Este argumento parte de la aceptación de la violencia, la agresión  y en gene-
ral aquello que normalmente se categoriza como “el mal”, como elemento inherente 
a la condición humana que considera imprescindibles en la gestación y evolución de 

pAInel nº 17
vivenCiar o sofriMento soCial: suas aMBiguidades e artiCulações 

Coordenadoras:
CHIArA pussettI, CRIA / ISCTE-IUL (chiaragemma.pussetti@gmail.com)
mICol BrAzzABenI, CRIA / ISCTE-IUL (bra_mic@hotmail.com)

o sofrimento social tem merecido grande atenção na última década nos campos da 
antropologia, da sociologia e da psicologia social. Este painel entende explorar as causas 
sociais e as experiências individuais do sofrimento em diferentes contextos, focando em 
particular questões como: a natureza social e política da doença e do mal-estar; as narra-
tivas subjectivas da dor; a violência estrutural e institucional e a responsabilidade política 
e ética dos antropólogos envolvidos neste âmbito de pesquisa. o conceito de sofrimento 
social será abordado em diálogo com questões de género, saúde pública, planeamento 
familiar, enraizamento/circulação, migração, exclusão social, desvio social e crime, com 
especial atenção às suas repercussões nos corpos e nas palavras dos sujeitos afectados. 
É nossa intenção explicitar também as ambiguidades da violência institucional e do 
sofrimento social através dois aspectos: por um lado, a análise das intervenções sociais 
para aliviar o sofrimento dos sujeitos definidos como “vulneráveis” que frequentemente 
resultam na sua intensificação; e por outro, a problematização das mesmas intervenções, 
as quais classificam os sujeitos em categorias rígidas, através de mecanismos complexos 
de patologização, criminalização e exclusão social. Será dedicada particular atenção às 
formas locais, individuais e colectivas, para “lidar” com a experiência de sofrimento social. 
Nas sociedades contemporâneas, esta violência, pode ser interpretada como um preço a 
pagar para os indivíduos vivenciarem sentimentos de pertença identitária e social.
o painel tenciona discutir propostas etnográficas e teóricas relativas aos seguintes eixos 
temáticos:  a) formas de expressão da “violência” estrutural em contextos institucionais; 
b) mecanismos institucionais de categorização e organização social face à indivíduos, 
grupos, núcleos familiares considerados pelo estado “vulneráveis”; c) elementos críticos, 
paradoxais e ambíguos da actual política estatal da “cura” e do “acolhimento”; d) inter-
faces entre as vivências de pertença identitária e social dos sujeitos e saberes, práticas e 
narrativas da “agenda” institucional; e) formas locais de “agência” individual ou colectiva 
relativamente às experiências de sofrimento social: práticas, saberes, emoções e narrati-
vas; f ) posicionamento ético-político dos antropólogos face à produção e implementação 
de formas de sofrimento institucional e de violência social.   
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quEm SOu “Eu”? quEm é O “OuTRO”? um OLHAR SOBRE 
OS CONTExTOS DAS PERTENçAS

------------
elizabeth Challinor

CRIA (e.p.challinor@gmail.com)

A observação participativa nas consultas médicas de bebés de mães cabo-verdianas 
residentes em Portugal, faz parte de um estudo de como as experiências de maternidade 
vividas em situações de imigração influenciam processes identitários. Investigar estas 
experiências à luz do sofrimento social evoca o poder do conhecimento biomédico face 
à vivência da marginalidade: a vítima da violência institucional será sempre o paciente/
imigrante. Esta comunicação explora vivências de sofrimento social que não se encaixam 
nas dicotomias de “médico”/“paciente”, “imigrante”/“nativo”. 

A realização de entrevistas com as mulheres permitiu estabelecer uma relação de 
confiança, que na maioria dos casos, não foi possível criar com os profissionais de saúde 
observados nas consultas. Pretende-se analisar uma excepção que revela semelhanças nas 
vivências de sofrimento da médica e da mãe imigrante, embora ambas provenientes de 
realidades sociais muito diferentes.

Para a mãe cabo-verdiana, residente num bairro de lata no Porto, as suas pertenças 
eram disputadas à volta das relações “inter-étnicas” e das relações de género. No caso da 
médica, a sua identidade profissional como pediatra, a trabalhar num centro de saúde 
com médicos de família, constituía o foco das tensões a volta do qual se disputavam 
competências e pertenças. 

As semelhanças nas suas narrativas de isolamento social levantam questões con-
ceptuais sobre o estudo da exclusão social e da pertença identitária. o caso da pediatra, 
revela a pertinência de investigar as subjectividades do contexto institucional. A obser-
vação participativa nas consultas entre ambas levanta questões éticas sobre o posiciona-
mento do antropólogo. 

LINguAgEm E SOFRImENTO: O mOvImENTO DAS mãES
 DA PRAçA DE mAIO

------------ 

joana Catela
CRIA (mjcatela@gmail.com)

De 1976 a 1983, mais de trinta mil pessoas foram “desaparecidas” na Argentina. 
Após vários anos de instabilidade política, as Forças Armadas derrubaram o anterior go-
verno com o objectivo de “limpar” o país de todas as actividades “subversivas” e de reins-
talar o verdadeiro valor da nação argentina. Apesar dos esforços do regime em produzir 
cidadãos passivos que não contestassem as suas políticas nem as suas acções, o movimen-
to das mães que procuravam saber o que acontecera com os seus filhos desaparecidos 
surgiu na primavera de 1977. Recusando-se a fazer o luto pelas suas crianças em privado, 
estas mães contestaram publicamente as concepções “tradicionais” de maternidade e 

sociedades y estados. Incluso, y en ese contexto, la cultura cumpliría con el papel de 
contener y apaciguar esta nuestra dimensión oscura.

Tomando estas como punto de partida, pretendo abordar una reflexión sobre la 
violencia entendida como una forma individual de resistencia al colectivo -a la comu-
nidad o a la sociedad, según sea el caso-, tomando como punto de partida los actos 
de terrorismo suicida y los asesinatos colectivos en escuelas culminados con el suicidio 
del asesino como colofón a su acción, y tomando la idea de víctima sacrificial -o chivo 
expiatorio-.

Tomando el cuerpo como hilo conductor del diálogo de conflicto que establecen 
los ejecutantes, se analizará el uso que los ejecutores hacen de los roles de víctima sa-
crificial, de mártir y de chivo expiatorio, intentando comprender el significado de estas 
brutales semánticas. 

SuSPEITOS E FugITIvOS: LINguAgEm, gESTO E mOvImENTO ENTRE 
ADOLESCENTES Em CumPRImENTO DE mEDIDAS SOCIOEDuCATIvAS

 Em mEIO ABERTO
------------  

paulo Artur malvasi
Universidade Bandeirante de São Paulo (paulo.malvasi@uniban.br, paulomalvasi@usp.br)

Problematizando a idéia de “socioeducação” como “ferramenta pedagógica so-
cializadora” para adolescentes autores de atos infracionais, busca-se compreender como 
adolescentes que estão em cumprimento das medidas em meio aberto de liberdade assis-
tida e prestação de serviços à comunidade elaboram significados sobre a “sociedade” e o 
lugar que nela ocupam. Por meio do acompanhamento das atividades que adolescentes 
realizam em dois programas de execução de medidas socioeducativas no Estado de São 
Paulo, analisamos as contradições entre o objetivo institucional de “reinserir o infrator na 
sociedade” e as narrativas e expressões corporais dos adolescentes durante o cumprimen-
to das medidas. A pesquisa de campo nos leva a reconhecer as ambigüidades presentes no 
trânsito da privação de liberdade para as medidas em meio aberto.  Este tráfego se dá sob 
a tensão entre o discurso institucional de “reorganizar a vida escolar, familiar e comunitá-
ria” e a experiência cotidiana dos adolescentes, que segue marcada pela constante ameaça 
policial e a privação de acessos públicos. A experiência de cumprimento de medidas em 
meio aberto parece reforçar entre os adolescentes a aflição de serem socialmente tidos 
como suspeitos e fugitivos e a incorporação de um lugar social particular, o de membro 
do “mundo do crime”.
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tem levado a reflexões sobre o problema da redistribuição econômica (Nancy Fraser). No 
Brasil e no contexto dos paises do Mercosul , o movimento dos catadores de materiais 
recicláveis das chamadas populações em situação de rua conquistou ganha visibilidade 
hoje nas políticas publicas. Uma perspectiva para pensar as questões sociais e sanitárias 
para esses grupos sociais é a partir de uma leitura das marcas e traços impregnados nos 
seus corpos, a partir dos quais resistem a condição de desabrigo ou de abrigamentos 
coletivos, expostos ao tempo, às violências e a exposição pública da intimidade.

OS NóIAS E AS POLÍTICAS PúBLICAS: SOFRImENTO SOCIAL
 E INTERAçõES NA CONSTRuçãO DE IDENTIDADE

------------
Bruno ramos gomes

USP (brunoramosg@usp.br)

A partir de relatos e de observação feita nos últimos cinco anos na Cracolândia, 
busco mostrar qual o sentido dado ao sofrimento vivido pelos usuários de crack em 
situação de rua, chamados de nóias. A região, no centro de São Paulo, caracteriza-se 
por um intenso movimento de usuários de crack, tráfico, prostituição, hotéis e cortiços, 
caracterizando uma cultura de rua em torno do crack.  Desde 2005, a prefeitura vem 
realizando um movimento visando à requalificação da área, conhecido como gentrifica-
tion com empreendimentos imobiliários e atividades culturais para a classe média-alta. 
os usuários, das mais variadas idades, por diversas razões não são mais aceitos em sua 
região de origem e encontram na sociabilidade dos “nóias” e na rotina em torno do crack 
acolhimento e enraizamento. Um conjunto de forças conforma essa forma de viver e 
dificulta sair dessa situação de nóia: não inserção nos serviços de saúde ou sociais, ação 
governamental visando a “limpeza” da região, ações violentas do comércio local para 
expulsá-los. Ser identificado como nóia reduz as possibilidades de interação com a so-
ciedade e a aceitação em outros espaços. Sem possibilidade de habitar outros lugares, os 
usuários vivem cotidianamente entre a resignação frente ao sofrimento e momentos de 
explosão e revolta momentânea. A resignação e falta de expectativa de mudar a situação 
viram resistência involuntária e uma das características dessa população ao lidar com 
sofrimento. São visto assim como perigosos e sem futuro pela população do entorno, e é 
bem visto entre eles aquele que mais agüenta o sofrimento.

TESTEmuNHOS DE AFLIçãO: ENCONTROS E DESENCONTROS 
ENTRE ImIgRANTES E HóSPEDES

------------   

elsa lechner
CRIA (elsa.lechner@iscte.pt)

os testemunhos de aflição de imigrantes entrevistados em contextos etnográfi-
cos produzem efeitos sociais com relevância política. Mais do que histórias privadas de 

envolveram-se num movimento político cujas diversas actividades contribuíram para o 
fim da ditadura.

Usando a sua preocupação “natural” como mães que procuravam apenas saber dos 
seus filhos, estas mulheres foram capazes de resistir à repressão do estado e de produzir 
um espaço sócio-político a partir do qual puderam falar sobre a violência a que os seus 
filhos foram submetidos. Elas socializaram a maternidade e tornaram-se mães de todos 
os desaparecidos usando os seus próprios corpos e esta nova concepção de maternidade 
como armas políticas contra um estado repressivo.

Nesta comunicação referir-me-ei à relação entre o sofrimento causado pelos desa-
parecimentos e a sua expressão pública, com o intuito de perceber o complexo processo 
através do qual as mães dos desaparecidos utilizaram a dor como espaço de contestação 
sócio-política. Tentarei explicar como, num contexto de repressão, um movimento social 
baseado na ideia de maternidade foi despedaçado pelas acções dos militares e teve de ser 
incorporado de outra maneira, permitindo que estas mulheres reivindicassem o seu papel 
como mães e, simultaneamente, reafirmassem a sua subjectividade política. 

DISAPPEAR OF A COmmuNITy AND SOCIAL SuFFERINg
------------

stefania pontrandolfo
EHESS (stefania.pontrandolfo@gmail.com) 

Historical sources of a different kind state the existence of a “rom community” in 
Melfi (region Basilicata, Southern Italy) at least until the Fifties and Sixties of the XX 
century. A recent ethnographic research points out the disappear of this community and 
its dissolution inside and fusion with the whole village community. on the basis of the 
results of an archival and ethnographic research, the paper traces the historical events 
that determinated this disappear by questioning the tangle between structural violence 
and individual choices. The key question is if the disappear of the Melfi rom community 
could be interpreted as the effect of a structural violence imported by the modernity 
(the Sixties economic development, the mass emigration, and so on), or the effect of 
individual and familiar choices, or the effect of both. The question concerns, in other 
words, how much the suffering for the cultural loss is shared by the melfitani rom and if it 
is really possible to speak about social suffering referring to this loss in the local context. 

vISIBILIDADE E SOFRImENTO SOCIAL: O vIvER E TRANSITAR NOS 
TRECHOS E NAS RuAS

------------
rubens de Camargo Ferreira Adorno

Universidade de São Paulo, LIESP (radorno@usp.br)

o tema da visibilidade social através da construção de identidades vem sendo dis-
cutido e mobilizado como um tema relativo aos movimentos sociais contemporâneos, e 
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pAInel nº18
falar do que nÃo se fala: ClassifiCar o Medo, 
sofriMento e Morte nas suas perspeCtivas etnogrÁfiCas 

Coordenadoras:  
ClArA sArAIvA,  IICT/CRIA-UNL (clarasaraiva@fcsh.unl.pt)
mArIA CátedrA, Univ Complutense, Madrid

No modo humano de classificar o mundo, o medo é uma constante essencial. Considerada 
como uma das emoções mais básicas, o medo é o motor de comportamentos díspares, 
desde os religiosos aos mais anti-sociais. De todos os medos comuns, a morte é o pa-
radigma máximo. Na sociedade ocidental em que a morte se tornou um tabu, e que é 
pensada como algo que só acontece aos outros, este distanciamento face ao último rito de 
passagem da vida pertence à esfera do preconceito e do medo que conduz à invisibilidade 
da morte. 
Sendo uma temática estudada pela antropologia, várias facetas da morte têm sido mais 
pensadas por parte de outras ciências sociais – como a filosofia e a psicologia – do que 
alvos de reflexão antropológica. Alguns deles prendem-se com temas da ordem do dia, 
como as atitudes face aos doentes terminais e a eutanásia. outros, com o modo como as 
sociedades classificam a morte do “outro”, como, por exemplo, no caso português, a morte 
dos imigrantes, ou ainda o modo como hoje em dia se pensa e se efectua o luto. Quer-se 
aqui olhar a morte não apenas como um momento no tempo, mas como um processo, 
que envolve estados emocionais e usos de rituais específicos. 
Para além do medo da morte e do sofrimento, outros medos, mais ou menos invisíveis, 
surgem amiúde na sequência do medo do vazio. Este painel procurará também incentivar 
uma reflexão em torno destes “outros” medos. Pretende-se assim um cruzamento entre a 
antropologia das emoções, do desvio e da morte, em que sejam abordadas não apenas as 
problemáticas do sofrimento, morte e catarse social, mas também de vários outros tipos 
de medos com que as pessoas se deparam no seu dia-a-dia.

OS CIgANOS NãO Têm mEDO/mEDO Têm OS SENHORES:  
RELACIONANDO O mEDO COm AS ESTRATégIAS DE DIFERENCIAçãO 

INTER (E INTRA-)IDENTITáRIA DE PORTuguESES CIgANOS
------------

Ana Brinca
CRIA (hmveb85@hotmail.com)

Relacionar o(s) medo(s) com as estratégias de diferenciação inter (e intra-) identi-
tária e, em particular, com a produção e flexibilização de fronteiras étnicas (Barth, 1969, 
1994) conduzidas por portugueses ciganos face aos não-ciganos, constitui o ponto de 
partida da nossa comunicação.

interesse meramente individual, as narrativas de sofrimento e histórias de vida de mi-
grantes permitem a construção de laços de coesão social e a compreensão inter-cultural 
em contextos de diversidade. No caso particular da pesquisa antropológica em terrenos 
clínicos – como são as consultas de apoio psicológico e/ou psiquiátrico culturais – esse 
alcance político traduz-se especificamente no olhar em contraponto sobre a des-medi-
calização da “condição migrante” e a criação da possibilidade de diálogo entre os actores 
sociais aí em confronto: os imigrantes e os prestadores de cuidados. De forma diferente à 
atitude prescritiva imposta pelo saber hegemónico institucionalizado, tais diálogos criam 
oportunidades de igualdade e justiça que importa tornar reais.  

COPINg wITH HuRRICANES AND SOCIAL vuLNERABILITy wITHIN NEw 
ORLEANS’ AFRICAN AmERICAN RELIgIOuS/SPIRITuAL CuLTuRE

------------
maria elisabeth Thiele

Institute for Ethnology, Leipzig University (m.e.thiele@gmx.net)

Research about natural disasters in anthropology as well as in religious studies (or 
social sciences in general) has increased - especially within the last decades,  concomitant 
with debates about global warming, climate change and the pollution of our planet.  
The perception of an increase in the occurrence of natural disasters worldwide presents 
challenges not only to the natural sciences and international bodies tasked with finding 
solutions, but also to local, cultural and religious coping strategies and explanations – 
and therefore to the social sciences which study these.

The expression ‘natural disaster’ is paradox, since natural events such as volcanic 
eruptions, hurricanes, earthquakes or floods do not necessarily turn into disasters.  only 
when human populations are affected and suffer financial, environmental or human los-
ses – according to their grade of vulnerability depending on the lack of preparedness and 
emergency management, disadvantage by class, race, gender etc. – does a natural event 
become a disaster.  The degree of the disaster is determined by the degree of the social 
vulnerability.  Nature can provide a trigger for a disaster, but society is – at least to a great 
extent – responsible for the consequences.

Rituals and religious practices play an important role in resilience-building for 
those members of the society who suffer the most, for relief and recovery from hurricanes 
(or disasters in general) and for protection from future adverse events faced by individu-
als and communities, according to cultural and regional specificity.  This paper presents 
coping strategies from within the most vulnerable communities - and from members of 
various African American religious/spiritual traditions - in New orleans at their present 
state in the four year aftermath of Katrina.  Case studies will demonstrate how these de-
votions and the community-building and mutual support that take place as a result (but 
also individual practices) have assisted practitioners in their struggle and survival during 
Katrina and the yearly hurricane seasons.  Another topic looks at how hurricanes and 
flooding themselves are perceived and reflected in religious explanations and expressions, 
as well as in spiritual arts, and how they lead to change and adaptations.
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catolicismo; marcas fulcrais que a torna única, salvo engano, quando comparada com as 
demais irmandades existentes.

Contudo, a temática mortuária é algo singular e ao mesmo tempo emblemático, 
já que os tratamentos dispensados aos seus mortos divergem dos cuidados praticados no 
mundo ocidental, sobretudo no que toca ao medo, uma vez que a morte é assunto tabu 
nas discussões em quase todas as sociedades. Desta forma, a Irmandade da Boa Morte 
não só conserva esses elementos como também cria um espaço exclusivamente feminino, 
numa época em que a escravidão limitava a expressão cultural negra, desta maneira, uma 
irmandade feminina que lidava com a morte, era aos olhos da sociedade mais ampla, 
uma aberração social, além disso, suas integrantes praticam a dupla pertença, algo pouco 
concebível em épocas anteriores. Neste sentido esta comunicação objetiva discutir o 
sentido dos ritos mortuários brasileiros, a partir das concepções de vida e de morte das 
integrantes da Irmandade da Boa Morte, bem como, refletir de que maneira a dupla 
pertença religiosa contribuiu para permanência de traços identitários relevantes.

O SANguE DE jESuS TEm PODER!»: umA REFLExãO Em TORNO DO mEDO 
E DA mORTE NA CONCEPçãO PENTECOSTAL

------------
Kachia téchio

CRIA  (kachia@fcsh.unl.pt)

Na sua essência, a religião está intimamente ligada ao medo sob duas vertentes. Se 
por um lado, usa-o para fomentar a fé dos seus seguidores; por outro, é fomentada pelo 
irracional medo do desconhecido inerente à natureza humana. Nesta perspectiva pro-
pomos uma reflexão sobre as formas e meios de enfrentamento e fuga face ao medo no 
interior de um grupo pentecostal. Se, por um lado a corrente religiosa pentecostal oferece 
aos seus seguidores um símbolo, o sangue de Cristo, como ‘arma’ de enfrentamento para 
o medo, por outro, quais são os medos que, subjetivamente, fomenta para manter a fé 
de seus seguidores? os valores que se formam nesta perspectiva estariam mais pautados 
no respeito/adoração ou no medo gerado? São estas e outras questões que pretendemos 
abordar nesta comunicação. As observações de terreno realizaram-se entre 2006 e 2008 
como parte integrante de um doutoramento em antropologia.

DISCRETIONARy DEATH: BEyOND NATuRAL DEATH, 
kILLINg AND LETTINg DIE

------------
nora machado

CIES/ISCTE -IUL (noramachado@gmail.com)

Since a few decades now, practices at the end of life today, have been progressively 
altered in a fundamental way to the extent of death and dying can be characterized as 
discretionary. Discretion in much end-of-life practices is to a large extent, the unintended 

Longe de emergir espontaneamente nas narrativas de idosos e adultos por nós 
entrevistados, o medo tanto foi negado («os ciganos não têm medo»), atribuído aos 
(ou projectados nos) «senhores» ou não-ciganos “brancos” («os senhores têm medo»), 
dissimulado ou silenciado, etc., assumindo, em cada caso, os contornos de uma emoção 
identitária. «Não ter medo dos senhores», das carências alimentares ou materiais e do 
sofrimento social, do nomadismo forçado ou de «dormir no campo», são aspectos que 
distinguem, aos olhos daqueles, os ciganos dos não-ciganos. Reforçando a diferenciação, 
e tornando-a uma diferenciação identitariamente superiorizante (Bastos e Bastos, 2002), 
afirmam ainda que «os ciganos sabem» provocar «medo» aos «senhores» e explorar essa 
provocação em benefício de uma posição de domínio e poder sobre as relações inter-
étnicas.

Contudo, uma análise de noções como «respeito» ou «submissão», «vergonha» e 
«preocupação», entre outras repetidamente salientadas pelos mesmos sujeitos nas suas 
retóricas produzidas para nós, pôs-nos a par da existência de medos nelas dissimulados ou 
ocultados; medos experimentados no «tempo antigo» (anterior ao 25 de Abril de 1974) 
relacionados com a sobrevivência física, as agressões cometidas pela Guarda Republicana 
contra os ciganos ou o espaço rural e distintos dos actuais e mais “urbanos”. Não sendo 
negado, projectado ou dissimulado como os anteriormente referidos, mas habitualmente 
silenciado, o medo da morte física – que, (aparentemente), não diferencia ciganos e não-
ciganos – ou, mais especificamente, das intervenções dos “mortos” no mundo dos “vivos” 
ciganos e o qual apela à intermediação dos «senhores», sobressai (esporadicamente) nas 
conversas de alguns entrevistados.

Quais as motivações (identitárias) que subjazem à negação, atribuição ou projec-
ção nos outros, dissimulação ou silenciamento dos medos em causa? Que outras emoções 
são exibidas e/ou ocultadas? Em torno destas e outras questões procuramos conduzir a 
nossa apresentação realçando, para isso, o medo (isoladamente ou em articulação com 
outras emoções profundas) (Scheff, 1994) como motor de contradições, conflitos e am-
bivalências identitárias, lendo-o à luz das categorias de género, geração e segmentos de 
ciganos.

mORTE E gêNERO: CONTRIBuIçõES à FORmAçãO IDENTITáRIA
 DA BOA mORTE

------------
joanice santos Conceição

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ISCTE (ajeyamim@hotmail.com; 
joaniceconceicao@gmail.com)

Fundada aproximadamente em meados do século XVIII, a Irmandade de Nossa 
Senhora da Boa Morte vem ao longo de quase três séculos preservando, ainda que reela-
borados e reinterpretados, valores numa sociedade ocidental, visto ser ela uma instituição 
que traz na sua égide traços característicos das vivências africanas transplantadas para o 
Brasil. Esta irmandade torna-se singular pelas características que seguem: exclusividade 
do gênero feminino, o trato com a temática mortuária e a pertença ao candomblé e ao 
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REFLExõES SOBRE AS DORES HumANAS: umA vISãO DA muLHER 
mASTECTOmIzADA NA SOCIEDADE OCIDENTAL

------------
simone ganem Assmar santos

Faculdade Católica do Salvador/UCSAL (siganem@gmail.com)

A dor, de uma forma ou de outra, é parte inseparável do cotidiano, e provavelmen-
te, o sintoma mais comum encontrado na prática médica. (HELMAN, 2006). Desde 
Hipócrates, a cura da doença e o alívio da dor têm sido aceitos como um dos objetivos 
de grande importância a serem alcançados pela medicina. A dor física aqui referida 
pode ser sanada e/ou aliviada com o grande arsenal de medicamentos existentes em 
qualquer farmácia , já que a medicina contemporânea está  bem aparelhada para lidar 
com essas dores. Por outro lado, essa mesma medicina, que sabe como utilizar os meios  
mais avançados para minimizar as dores físicas, encontra-se ainda em um estágio muito 
rudimentar para lidar, compreender e minimizar as “dores da alma”. Essa diferenciação 
tem um significado especial quando falamos de uma doença ainda estigmatizante como 
o câncer – em particular o câncer de mama, pois este, ao mutilar a mulher, não somente 
imprime uma marca perene no seu corpo, mas também um significado especial na sua 
alma. o depoimento abaixo, de uma mulher vitimada pelo câncer de mama,  sintetiza o 
enfoque deste trabalho – a dor manifestando-se em mais uma dimensão:

Não era a dor física que mais me incomodava, era mais o medo de um sofrimento que 
viria com o tratamento, com a quimioterapia, com os enjôos, com o olhar do outro sobre meu 
corpo,a perspectiva da morte tão perto de mim. Isso amedrontava e anulava até a dor física que 
era real e que se tornou companheira do meu dia-a-dia. 

pAInel nº19 
terapias Contextos etnogrÁfiCos 
e a ConstruçÃo de Categorias analítiCas

Coordenadoras
estHer jeAn lAngdon, PPGAS/UFSC (mmanuel.quintela@esel.pt)
mArIA mAnuel quIntelA, ESEL/CRIA (jean@cfh.ufsc.br)

Neste painel pretende-se abrir um espaço de reflexão e debate em torno da categoria 
«terapia» numa perspectiva comparativa. o painel propõe tomarmos como ponto de 
partida exemplos etnográficos das práticas terapêuticas desenvolvidas em diversos con-
textos e relacionando-os com os sistemas médicos em que se produzem, visando incluir 
na discussão estudos desde a «etnomedicina» até à «biomedicina». A reflexão sobre a 
pluralidade de saberes médicos e a apresentação de um campo de multiplicidade de 
saberes sobre a saúde e a doença na sua relação com vários outros campos da vida social, 

consequence of the implementation of life saving technologies on a large scale in modern 
health care, coupled with expanding ethical notions of patient rights and a secularized 
conceptions of the value of relieving or eliminating pain at the end of life. These factors 
led to the gradual institutionalization of a death characterized by discretionary judgment, 
i.e. a discretionary death i.e. timed, negotiated and staged, in order to provide a painless, 
timely and peaceful dying, and where “nature” is not “allowed to run its course.” 

This state of affairs, contradicts much of the logic in controversies “for” or “against” 
some forms of dying. This logic is a binary classification, where a relatively sharp distinc-
tion is made between two poles, “natural deaths” i.e. resulting from natural processes, and 
“unnatural deaths” defined as morally & legally liable deaths.

one of the consequences of discretion as a central factor in the caring of the dying 
in modern health care, is to dilute and empty the meaning and dramatic import of 
natural and unnatural deaths in modern health care.  Thus, it is increasingly difficult to 
maintain a cognitive and moral boundary between “natural” and “intended” deaths.

Consequently, this also empties the meaning of much of the controversy and moral 
positioning regarding “natural” and “unnatural” forms of dying. The emerging conceptions 
of dying and death in many modern countries entail a major cognitive and normative 
transformation.

AS TRágICAS mORTES DO INDÍgENA, O INDIANISmO E O 
ImPéRIO DO BRASIL

------------
joão pacheco de oliveira

Museu Nacional Rio de Janeiro (jpo.antropologia@gmail.com)

A produção artística brasileira durante o século XIX girou em torno da morte de 
um único personagem– o indígena, literalmente ausente da história nacional e da cena 
política do momento. o conjunto de relatos trágicos sobre figuras indígenas é amplo e 
logo se tornaria extremamente conhecido da população consumidora de jornais, romances 
e folhetins. As múltiplas formas de expressão que assumiram na poesia, na literatura, na 
escultura e na música estão a merecer uma análise antropológica e uma contextualização 
histórica, que nos permita compreender, mais além da linguagem romântica, as tensões e 
sobreposições entre as categorias étnicas e os papéis de gênero,  assim como as disputas 
identitárias que constituíam dimensões explosivas de um cotidiano apenas nomeado de 
maneira refratada. 
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vER DOENTES, DIAgNOSTICAR E mEDICAR: INTuIçãO CLÍNICA 
E CRENçA Em PSIquIATRIA BIOLógICA

------------
madalena rolim patriarca

ICS - UL (mmpatriarca@ics.ul.pt)

Iniciada na década de 50 do século XX com a descoberta acidental dos efeitos 
ataráxicos da clorpromazina, a medicalização da psiquiatria originou uma nova forma 
de intuição clínica, ancorada num fascinante imaginário sobre o funcionamento cere-
bral. Deixando em suspenso práticas terapêuticas inscritas na exterioridade do corpo, 
como as terapias do choque eléctrico, a lobotomia ou a terapêutica malárica, os agentes 
neurolépticos forneceram à psiquiatria novas ferramentas para lidar com a clássica visão 
cartesiana do corpo/espírito. Mas não eliminaram, no entanto, a problemática epistemo-
lógica da doença mental. Partindo do exemplo etnográfico das práticas de diagnóstico 
em psiquiatria biológica, procura-se reflectir sobre o modo como ver doentes se inscreve 
em processos terapêuticos ideologicamente contaminados. Actuando como se as doenças 
existissem no mundo, representadas por meio de sintomas mentais, os psiquiatras reco-
nhecem, no entanto, que as entidades nosológicas, uma vez nomeadas, não se consubs-
tanciam. Permanecem opacas, armadilhando efeitos sintomáticos que mais não são que 
constructos sócio-culturais, obrigando o psiquiatra a deslocar-se para outros sistemas 
relacionais de interpretação e comunicação alternativos com a pessoa do doente de modo 
a estabelecer o diagnóstico e a respectiva terapêutica.

vIDA SOCIAL DE um mEDICAmENTO BIOLógICO
------------

elsa Frazão mateus
ICS - UL (elsafrazaomateus@gmail.com)

Partindo da proposta de Whyte, Van der Geest e Hardon (2002) de que os medi-
camentos podem ser estudados enquanto coisas materiais da terapia e, como tal, deten-
tores de vidas sociais, a presente comunicação pretende ser um ensaio etnográfico sobre 
um medicamento biológico. De acordo com o argumento daqueles autores, a vida social 
do medicamento desenvolve-se ao longo da sua produção e comercialização, prescrição, 
distribuição por canais formais (ou informais) e embora se extinga após uma outra forma 
de consumo, sobrevive na forma da eficácia na modificação dos corpos. Assim, nesta 
comunicação propõe-se a elaboração de uma sinopse da vida social de um medicamento 
com o nome comercial de Enbrel, principalmente recomendado para o tratamento da ar-
trite reumatóide, artrite idiopática juvenil, espondilite anquilosante e artrite psoriática.

Integrado na classificação de terapia biotecnológica, o medicamento em causa é 
enquadrado na categoria dos chamados modificadores da resposta biológica, definidos 
pelo Infarmed, como aqueles que são fabricados através da engenharia genética a partir 
de um organismo vivo (vírus, gene ou proteína). Dados referentes ao ano de 2007 indi-
cam que, em Portugal, apenas 13% dos doentes com Artrite Reumatóide com indicação 

desde a família à religião, ao corpo e ao trabalho, poderá ainda permitir alargar a noção 
de «terapias» que vai desde a procura de uma cura à promoção da saúde e do bem-estar. 
Propomos que nesta reflexão se preste também atenção ao modo diversificado de uso 
de certos “agentes” e técnicas, (música, plantas, cânticos, medicamentos, espíritos, águas, 
etc....), de acordo com classificações locais que vão desde a visão cartesiana do corpo/
espírito (o tratamento de “doenças do corpo”, “físicas”, “psíquicas” a doenças do “espí-
rito”.) a visões holísticas (“nervos”, “susto”, “mal-estar”, etc.). Ao partir da comparação, 
procura-se também uma compreensão mais abrangente das categorias de saúde, doença 
e cura numa óptica comparativa. 
 
CuRAR E “ENERgIzAR”: A PRáTICA TERAPêuTICA  TERmAL NO DIáLOgO 

ENTRE A «BIOmEDICINA» E AS mEDICINAS «ALTERNATIvAS»
------------

maria manuel quintela
ESEL/CRIA (mmanuel.quintela@esel.pt)

o uso da água termal com fins terapêuticos, originou práticas terapêuticas em 
lugares específicos designados por termas e tendo dado origem a uma actividade de-
signada como termalismo. o termalismo (a «cura de águas»), está inserido em sistemas 
médicos diferentes, isto é por exemplo: em Portugal está em parte medicalizado e in-
serido no sistema «oficial» biomédico, e no Brasil está classificado como uma terapia 
«complementar»,«alternativa».

A partir de um estudo etnográfico comparado sobre as práticas terapêuticas 
termais de duas estâncias, Cabeço de Vide (Portugal) e Caldas da Imperatriz (Santa 
Catarina, Brasil), pretende-se mostrar como é que as formas de conceber as «águas» 
como um agente terapêutico conduzem a diferentes usos e saberes. 

Através da apresentação desta etnografia pretende-se, por um lado, identificar 
conceitos locais como os de saúde, doença, dor, sofrimento, remédio e «cura», partindo da 
ideia da água enquanto agente terapêutico, e, por outro lado, analisar e discutir o sentido 
atribuído à experiência da estadia termal pelos aquistas/hóspedes, que evidenciam dife-
rentes «modelos explicativos» do tratamento termal. Enquanto que no contexto português 
este se encontra relacionado com os modelos médicos, no contexto brasileiro insere-se 
também em filosofias religiosas. Aos diferentes modelos correspondem diferentes idiomas 
que expressam experiências e visões do mundo, centrados ora nas «dores, ora na «energia», 
e que traduzem formas idiossincráticas e sincréticas de conceber esta prática, compre-
endendo-se que as «águas» sejam procuradas para «curar» ou «energizar». Pretendemos 
ainda aqui explorar a ideia desta terapia como uma forma de «auto-cuidado».
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mudanças tomam amplitudes variadas, não podendo ser consideradas na sua dimensão 
intersubjetiva por contraste às redefinições societais que ela desencadeia. Neste trabalho 
procuro apontar a importância das transformações mais amplas do gerenciamento da 
emoção para as relações entre religião e terapêutica. Para isso, tomarei como caso em-
pírico o movimento nova era, na medida em que ele manifesta, de forma aguda, esses 
desafios.  Refratário a uma caracterização ortodoxa, o movimento Nova Era subverte 
as fronteiras tradicionalmente delimitadas acerca do que caracterizaria a “experiência 
do sagrado” como separada e “pura”.  Avançando por domínios profanos, apropria-se da 
narrativa científica – incorporando-a -, dissemina-se no consumo, elabora uma profusão 
de experimentos terapêuticos. Trata-se de vivenciar experiências nas quais o religioso não 
constitui um domínio à parte, mas se realiza enquanto experiência híbrida. 

Da mesma forma, esse movimento pode nos auxiliar a compreender a intensidade 
dos trânsitos terapêuticos na sociedade brasileira.  o “estilo” da experiência religiosa nova 
era não se ancora na substancialidade das práticas e técnicas utilizadas, não podendo 
ser inferido diretamente das técnicas que são atualmente designadas como alternativas. 
Por outro lado, a utilização de recursos terapêuticos alternativos vem configurando uma 
nova modalidade de “especialização profissional”. Essas investigações apontam para a 
problematização de uma abordagem estritamente “substantivista”, direcionando as in-
vestigações nos termos das suas possibilidades discursivas (uma orientação cosmológica) 
e performáticas (no contexto de sua utilização).  

xAmANISmO E mEDICINA TRADICIONAL NO muNDO CONTEmPORâNEO: 
umA PERSPECTIvA DIALógICA

------------
esther jean langdon

Universidade Federal de Santa Catarina (estherjeanbr@yahoo.com.br)

Isabel de rose
Universidade Federal de Santa Catarina (belderose@yahoo.com.br)

Há cerca de oito anos os Guarani da aldeia Águas Claras, no litoral de Santa 
Catarina adotaram a bebida conhecida comumente por seu nome quíchua ayahuasca, 
em suas cerimónias de canto e reza, afirmando que o uso desta bebida faz parte da 
cultura e da tradição Guarani. Este processo está ligado à formação de uma rede de 
relações entre diferentes grupos, envolvendo atores como os próprios Guarani, membros 
de um grupo neo-xamanico internacional, membros da religião ayahuasqueira “Santo 
Daime”, estudantes de Naturologia e funcionários da área da saúde contratados pelo 
Governo Federal. Nossa proposta neste trabalho é realizar uma reflexão preliminar sobre 
os diálogos e negociações que ocorrem no âmbito desta rede autodenominada “aliança 
das medicinas”. Por um lado, sua formação reflete processos locais, nacionais e interna-
cionais que envolvem a representação do xamã e da medicina indígena no imaginário 
nacional e no mundo ocidental; por outro, é um resultado da práxis das relações de 
uma comunidade Guarani frente à sociedade envolvente. Argumentamos que no mundo 
contemporâneo, xamanismo, como alvo de interesse e consumo das terapias alternativas, 

para terapia biológica recebiam este tipo de medicação, na qual se incluem também 
outros três medicamentos. Nesta comunicação procura-se delinear uma sinopse da vida 
social deste medicamento, atendendo aos processos de comodificação, globalização e 
localização, posição específica nas tecnologias dos cuidados de saúde, implicações nas 
relações sociais, conjugadas com as associações metafóricas e metonímicas elaboradas 
pelos consumidores na gestão activa da sua doença.

O BRASIL E áFRICA Em LISBOA: PRáTICAS E TERAPIAS NO umBANDA
 E CANDOmBLé “LuSITANOS”

------------
Clara saraiva

Instituto de Investigação Científica Tropical,  FCSH - UNL, CRIA 
(clarasaraiva@fcsh.unl.pt)

Portugal, tradicionalmente um país de emigração, tornou-se, nas últimas décadas, 
um país de imigração. Um dos contingentes maiores de imigrantes é o dos brasileiros. 
Com eles vieram as religiões afro-brasileiras, umbanda e candomblé, que têm encontra-
do no terreno português um cenário de acolhimento propício,  sobretudo por parte da 
população portuguesa. Analisando a propagação deste fenómeno, a partir dos trabalhos 
realizado por Ismael Pordeus Jr. em Portugal, e do meu trabalho de terreno desde 2005, 
esta comunicação  propõe uma reflexão sobre as práticas terapêuticas afro-brasileiras 
no lado de cá do atlântico, e das adaptações conseguidas nessa passagem de entidades, 
espíritos e ritualistas religiosos  para o novo contexto cultural europeu e português.

Neste sentido, serão analisados os modos como estes cultos se inseriram no pa-
norama português, nas várias zonas do país, a sua crescente expansão, e o modo como 
os portugueses praticantes destes cultos se relacionam com eles e com o catolicismo 
tradicional português. Uma comparação será também feita com algumas das religiões 
africanas trazidas por imigrantes dos países africanos lusófonos para Portugal, nomea-
damente pelos grupos de guineenses que professam religiões de pendor animista, pela 
sua relação com os cultos de umbanda e candomblé. Uma das questões importantes a ter 
em conta é o modo como a população portuguesa se relaciona de formas diferentes com 
estes dois grandes grupos de crenças e práticas—as religiões africanas não conseguindo 
angariar seguidores portugueses, as afro-brasileiras tendo nos seus templos quase que 
exclusivamente só portugueses. 

RELIgIãO E TERAPêuTICA NO mOvImENTO NOvA ERA
------------

Fátima regina gomes tavares
UFBA (fattavares@ufba.br)

As transformações da experiência religiosa na contemporaneidade se estendem 
para além das fronteiras da religiosidade cristã, mas também a interpelam. Essas 
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Nosso objectivo neste painel é, além dos contornos semânticos assumidos pela categoria 
“religião” no mundo contemporâneo, prosseguir com a discussão dos significados da no-
ção de “pluralidade religiosa” em contextos nacionais e no plano transnacional, a partir de 
estudos de categorias religiosas e suas relações com práticas, instituições e movimentos 
sociais. Como o discurso religioso contemporâneo, para as pessoas envolvidas em dife-
rentes religiões, contribui para o entendimento das suas atitudes com relação ao espaço 
da cidade, ao trabalho, à política etc. Entre os temas dos debates estão questões teóricas e 
metodológicas suscitadas pelos recentes estudos realizados sobre diversas religiões e reli-
giosidades no mundo contemporâneo. Nossa proposta é também analisar a maneira pela 
qual as diversas ‘exportações religiosas brasileiras’ se apresentam no espaço português, 
com o objectivo de compreender como os grupos e indivíduos experimentam, classificam 
e expressam as relações com seus respectivos “ outros”. o intenso fluxo entre fronteiras 
religiosas desenha novos delineamentos de categorias espaciais, temporais, sociais e 
étnicas. Temas relacionados a diferentes religiões, mas tendo como pano de fundo este 
carácter da multiplicidade de perspectivas parece caracterizar a contemporaneidade. Esse 
processo está inscrito em contexto no qual emergem diferentes movimentos identitários, 
entre os movimentos sociais relacionados a grupos religiosos. Este painel temático pre-
tende discutir assim o impacto da diversidade das experiências religiosas nos processos 
contemporâneos de construção identitária. 

BRAzILIAN ImmIgRANTS AND PENTECOSTALISm: 
mIgRATION AND RELIgIOuS DIvERSITy

------------
donizete rodrigues

Universidade da Beira Interior, CRIA, Columbia University (donizetti.rodrigues@gmail.com)

Since the nineteenth century, social/cultural Anthropology has viewed religion 
as an important part of the culture in pre-industrial society. Today, Anthropology has 
directed its attention towards Western local communities. 

After many theorists have predicted the secularization, in fact is occurring, in the 
context of Post-modernity, an adaptation of various religions and religious practices to 
the present time. God is not dead and the re-enchantment of the world is a very impor-
tant social phenomenon. Particularly since the late 1960s, has witnessed the emergence 
of news religious movements, an enormous variety of sects, churches, cults and other 
kinds of (quasi) religious movements. This important social phenomenon has attracted 
the attention of the theologies, anthropologists and sociologists.

As a consequence, culture and religious diversities have also been subjected to a 
more intense dialogue between sociologists and anthropologists, including scholars of re-
ligion, especially regarding Pentecostalism and the new Christian religious movements. 

With more than 450 million followers, Pentecostalism is the most rapidly grow-
ing religious movement in the contemporary world. Mostly immigrants and people from 
the lower socio-economic strata have joined this religious movement. Pentecostalism 

é melhor compreendido como uma categoria dialógica, e não como uma manifestação 
pertencente às tradições culturas indígenas.

PRAxES yAmINAwA E xAmANISmO uCAyALINO:
 NOTAS DE um DIáLOgO REgIONAL

------------
laura pérez gil

Universidade Federal do Paraná (lauranawa@yahoo.com.br)

Vários conceitos desenvolvidos no seio da Antropologia da saúde, como itinerário 
terapêutico, intermedicalidade ou pluralismo terapêutico, fazem referência à capacidade 
dos atores sociais envolvidos em processos de doença/saúde para transitar entre diferentes 
lógicas e sistemas terapêuticos. Apesar de essas conexões não estarem necessariamente 
previstas em termos de sistema, especialmente se pensarmos em determinados pontos de 
vista exclusivistas, como o que predomina na biomedicina, elas se operam na prática. No 
presente texto meu interesse é aprofundar a reflexão sobre esses processos, pensados em 
termos de diálogo, a partir da etnografia realizada junto aos Yaminawa (pano). No caso 
deste povo localizado no sudoeste amazônico, as práticas terapêuticas, que não se res-
tringem aos processos de doença/saúde, mas abarcam vários outros aspectos da vida das 
pessoas, parecem constituir um campo especialmente propício para o diálogo e a intera-
ção com a sociedade envolvente. Ele acontece de diferentes formas e a distintos níveis: 
utilização de recursos terapêuticos externos ao contexto yaminawa, inclusão de “xamãs” 
yaminawa nos circuitos xamânicos regionais, incorporação e uso de práticas e recursos 
terapêuticos de origem alheia na vida cotidiana yaminawa e exportação dos próprios para 
fora, processos de tradução – lingüística e conceitual – de noções referidas à saúde, etc. o 
contexto étnica e culturalmente heterogêneo da sociedade regional ucayalina, da qual os 
Yaminawa passaram a formar parte quando se consolidou o contato permanente durante 
a década de 1960, constitui o pano de fundo que permeia a discussão aqui proposta sobre 
as condições de possibilidade e conseqüências para os Yaminawa desse diálogo.

pAInel nº20
diÁspora religiosa Brasileira: 
uMa Cartografia no espaço português 

Coordenadores: 
donIzete rodrIgues, UBI, CRIA, Columbia University (donizetti.rodrigues@gmail.com)
KACHIA téCHIo, FCSH - UNL/CRIA (kachia@fcsh.unl.pt)
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folha rainha (Psychotria viridis) recebe na Amazônia brasileira. Múltiplas também são 
as formas para referir-se à substância: medicina, alucinógeno, sacramento, enteógeno, 
droga, santo remédio, enfim notamos que categorizar o chá da floresta resulta em desig-
nações bastante diversificadas e até mesmo opostas. Tal polissemia seria suficiente para 
nos fazer vislumbrar a complexidade do tema que queremos abordar nesta comunicação. 
Situada no universo dos grupos religiosos brasileiros que nascem em torno do seu con-
sumo ritualizado, das cosmovisões xamanicas e indígenas ou das investigações científicas 
(farmacológicas, psicológicas, antropológicas, etnobotânicas, médicas, etc.) ou mesmo 
dos debates jurídicos a respeito da legalidade/ilegalidade do uso de um psicoativo em 
cerimônias religiosas, o Santo Daime nos desafia aqui a pensar a questão das fronteiras.

Num plano subjetivo (relações entre o consciente e inconsciente), no social (os 
limites entre o científico e o religioso) ou mesmo numa dimensão geográfica (as fron-
teiras entre os estados/nações) o processo histórico de expansão da doutrina do Santo 
Daime (que conta atualmente com centros em diversas parte do globo: Venezuela, Chile, 
Canadá, EUA, Japão e muitos países europeus como por exemplo Espanha, Inglaterra, 
Itália, Holanda e Portugal) nos traz à reflexão no campo das relações inter-religiosas 
que lugar ocupa nos discursos uma religiosidade mestiça (alguns antropólogos chamam 
de “ecletismo evolutivo”) que agrega elementos cristãos, indígenas, esotéricos, afro-
descendentes e continua ainda em processo constitutivo

pAInel nº 21
o islÃo nos lugares 

Coordenadoras
mArIA CArdeIrA dA sIlvA,  FCSH-UNL/CRIA (m.cardeira@fcsh.unl.pt)
ángeles rAmírez, UAMadrid, TEIM (angeles.ramirez@uam.es)

o Islão é hoje desclassificado dada a sua sobreclassificação. Num momento em que a sua 
deslocalização é vista como ameaça, não é ainda tarde para rever os lados positivos de 
uma abordagem etnográfica comparativista que o recoloque em diferentes lugares e con-
textos. Desprezando qualquer postura essencialista que possa rondar uma congregação de 
estudos sobre o Islão, este painel propõe, ao contrário, o escrutínio das diferentes áreas 
em análise em contextos em que o Islão está presente. Leila Abu-Lughod escreveu em 
1989 um texto inspirador para este tipo de reflexão no «mundo árabe», detectando então 
três zonas de teoria: a da religião, a do harém e a da tribo. Hoje, e extravasando os con-
textos geográficos a que se referia desse modo genérico, mas criticando a noção de área 
cultural, podemos, à partida, e sem necessidade de lupa etno-etnográfica, identificar ainda 
o do «Islão minoritário» em universos migratórios (árabes e outros). Mas uma análise 
e conhecimento mais detalhado e actual, permitir-nos-á uma percepção conjunta mais 
instrutiva de novas tendências, métodos e formas de aproximação a contextos em que o 

was very appropriate to the needs of many poor people; for this reason it is considered as 
the «church of the poor» and not «church for the poor, like the Catholic church.

Brazilian Pentecostalism is a heterogeneous phenomenon, and can be divided into 
a number of denomination and churches. Among them we find the church which will 
become the focus of our interest in this presentation, the Universal Church of the Kingdom 
of God (Igreja Universal do Reino de Deus) frequently refereed to as the IURD.

TRANSFORmANDO A águA Em SANguE: APRENDENDO A SER 
PENTECOSTAL NO ESPAçO PORTuguêS

------------
Kachia téchio

CRIA/UNL (kachia@fcsh.unl.pt)

Como qualquer outro locus, o campo religioso é também construído socialmente 
por actores que dão significado a ele e dele recebem significado. A formação de grupos 
religiosos de difícil acesso configura-se numa estratégia para a pessoa que se relaciona 
numa sociedade onde muitas vezes se sente desconfortável, de se fazer reconhecer como 
diferente diante dos outros indivíduos.

Neste espaço, acompanhada de continuada reflexão e elaboração da doutrina, 
segue-se a cuidadosa e abrangente formação de norma de fé ou credo, a padronização de 
formas de culto colectivo e eventualmente o estabelecimento de uma constituição para 
dar sustento à nova organização estável. A tradição oral é exarada por escrito, a tradição 
escrita é reunida e padronizada, redefine-se a doutrina e daí por diante são classificados 
como heresia todos os desvios e as opiniões que não estejam de acordo com os ensina-
mentos oficialmente aceitos.

o objectivo desta comunicação é analisar no espaço da diáspora pentecostal bra-
sileira, a performance de um grupo religioso ‘radical’ enquanto peça axial na construção/
manutenção dos espaços de fronteiras e de socialidades entre brasileiros e portugueses. 

As observações iniciais apontam para o facto de que o grupo pentecostal brasileiro, 
entendido enquanto comunidade imaginada vem ajudando a suprir uma necessidade de 
identificação para os imigrantes que buscam distanciar-se do estereótipo  dos brasileiros 
em Portugal.

PLANTAS DE PODER E DIáLOgO COm A ALTERIDADE:
 O CASO DO SANTO DAImE

------------
sérgio lima

UFJF (sergioagora@yahoo.com.br)

Ayahuasca, yagé, nixi pae, Santo Daime, vegetal, são apenas alguns dos nomes que 
a bebida indígena preparada com duas plantas: o cipó jagube (Bannisteriopsis caapi) e a 
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y socializados en Gran Bretaña, los jóvenes musulmanes de Europa y las orientaciones 
salafistas de algunos de ellos han sido identificados como un centro de atención sobre 
el que aplicar políticas de prevención. Por medio de los datos del trabajo de campo 
realizado en Madrid para mi tesis doctoral con jóvenes musulmanes mayoritariamente 
nacidos en España, procuraré mostrar la gran diversidad de entendimiento del Islam, de 
sus modos de práctica y de fuentes y contextos de influencia ideológica que enseñan la 
extensa y compleja red de vínculos deslocalizados y relocalizados, que han de ser tenidos 
en cuenta para evitar caer en la esencialización de encerrar a estos jóvenes en una única 
definición de musulmán con la que se les señala como potenciales radicales terroristas a 
observar desde ese punto de mira.

RELAçõES DE PODER E HIERARquIA PRESENTES NA SBmPR - BRASIL
------------

jakson Hansen marques
Universidade Federal de Roraima (jaksonmarques@bol.com.br) 

(jakson_marques@hotmail.com)

Este trabalho visa estudar a partir de um olhar etnográfico, as tensões existentes 
na Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná – SBMPR, a partir de suas institui-
ções, entre estas o periódico Assiraj, periódico oficial do departamento de comunicação 
da SBMPR. o discurso colhido junto aos membros da diretoria, membros xiitas da 
SBMPR, trazem em seu bojo, um discurso homogeneizador, como se a SBMPR fosse 
fundada em apenas uma identidade. Sabe-se que nos processos de construções iden-
titárias, o aspecto relacional é um aspecto que opõem um grupo a outros grupos com 
os quais esta em contato. Tem-se na SBMPR em contato dentro de um mesmo bojo 
religioso/cultural, o islamismo, os grupos xiitas e sunitas, que disputam a liderança na 
comunidade. Muito além de uma comunidade exemplar como quer as lideranças da 
SBMPR, os xiitas e sunitas convivem em uma relação de tensão e conflito manifestada 
entre outros momentos na oração de sexta-feira e no periódico da SBMPR. Portanto o 
trabalho vai além do discurso oficial e analisará como essas tensões vieram a se mani-
festar na SBMPR, tensões estas que tem como estopim a Revolução Iraniana de 1979, 
numa clara relação do global com o local, quando os xiitas de Curitiba-Pr assumem a 
liderança da comunidade.

OS ‘uLAmA DA REPúBLICA ISLâmICA DA mAuRITâNIA E OS DIFERENTES 
LugARES DA “ORTODOxIA”

------------  

Francisco Freire
FCSH-UNL/CRIA (francisco.s.freire@gmail.com)

o trabalho que realizei junto dos ‘ulama da Mauritânia (centrado sobre a Liga 
dos ‘Ulama da Mauritânia, mas questionando também religiosos fora desta associação, 

Islão surge como um dos tópicos em análise associado a outros e sempre configurado pelo 
lugar – geográfico, nacional, social, cultural – em qualquer sítio do mundo. A ideia é da 
que este esforço comparativo possa servir a descolonização conceptual que tende a invadir 
trabalhos activados pela urgência política do conhecimento ou a cristalizar-se noutros 
demasiado ancorados numa região ou tropo e, por isso, também ameaçados de novos 
tipos de essencialismo e de reclassificação do Islão. o painel acolherá assim todas as parti-
cipações que, preferencialmente através de etnografias, mas também de reflexões teóricas, 
permitam repensar as vantagens e / ou desvantagens desta polinização pela comparação. 

“ImAmS EuROPEuS”. CONHECImENTO RELIgIOSO
 E gOvERNAmENTALIDADE DO ISLãO

------------
josé mapril

CRIA, ISCTE (jmapril@gmail.com)

Motivado por preocupações securitárias, tem-se assistido, nos últimos anos, ao 
desenvolvimento de debates públicos na Europa sobre quais as estratégias daquilo que 
poderíamos designar, inspirando-nos em Foucault, como a governamentalidade do Islão. 
Este é um processo que inclui não apenas a criação de um Islão “oficial”, patrocinado 
por instituições ligadas aos Estados, mas também a formação de lideres religiosos, fami-
liarizados com aquilo que alguns segmentos argumentam serem as supostas “tradições 
intelectuais europeias”. Esta apresentação tem dois objectivos centrais: por um lado, 
pretende-se revelar como o próprio conhecimento religioso tem sido objecto de discipli-
na e de controlo por parte dos Estados com o intuito de produzir um lugar “adequado” 
para o Islão na Europa contemporânea; por outro, pretende-se comparar tais contextos 
com o caso português.

¿uNA NuEvA zONA DE TEORÍA EN EL ESTuDIO DEL ISLAm? 
SEguRIDAD y TEmOR DESPuéS DEL 9/11

------------
virtudes téllez delgado

Centro de Ciencias Humanas y Sociales -  Universidad Autónoma de Madrid 
(virtudes.tellez@cchs.csic.es)

Desde que Lila Abu-Lughod diferenció tres zonas de teoría en los estudios sobre 
Islam, llevados a cabo hasta el momento en que escribió su texto en 1989, una serie 
de acontecimientos han conducido a la aparición de un nuevo foco de atención. Los 
atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001 marcan un punto de inflexión 
a partir del cual muchos estudios académicos se han centrado a reflexionar sobre terro-
rismo, neo-fundamentalismo, políticas de seguridad para evitarlos y génesis de temores 
y miedos entre la población. A partir de los atentados de Londres del 7 de junio de 
2005 y la sorpresa que ocasionó el hecho de que los terroristas fueran jóvenes nacidos 
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prevalência do sistema tribal não deve ser percebida como um arcaísmo, mas sim como 
um mecanismo de complementaridade face ao Estado.

Através da constatação de que a instituição tribal é algo de presente e operacional 
na sociedade mauritana, proponho-me de momento a reflectir sobre a relação da tribo 
com o Estado e com o PNBA, a partir de uma micro-etnografia realizada na aldeia de 
Iwik.

PESquISADORAS DE ISLã NO BRASIL – ExPERIêNCIAS E mETODOLOgIAS
------------

Francirosy Ferrreira
IA UNICAMP (francirosy@gmail.com)

A questão central desta comunicação é apresentar, parcialmente, alguns dados da 
pesquisa de pós-doutorado, em andamento, que tem como objetivo construir uma análise 
a partir da trajetória inicial das pesquisadoras de Islã no Brasil, caracterizando os motivos 
da suas opções por estudar o Islã, a fim de abarcar as questões levantadas e a metodologia 
por elas empregada na produção de sua etnografia, assim como, os desdobramentos de-
correntes de suas trajetórias e dos trabalhos produzidos. Pretende-se abordar como cada 
pesquisadora lida com as questões relacionadas a gênero e Islã, tanto de modo direto 
(quando corresponde à própria pesquisa) ou indireto (quando não se trata da temática da 
pesquisa). A metodologia que vem sendo empregada atém-se à análise dos depoimentos 
escritos pelas pesquisadoras sobre a sua experiência de campo; entrevistas (com questões 
semi-estruturadas) a respeito do trabalho produzido e da experiência de campo relatada 
por elas, assim como o desdobramento da pesquisa. Um dos instrumentos a serem utili-
zados pela pesquisadora é a câmera de vídeo. 

CONvERTIDOS AO ISLãO: BRASILEIROS E PORTuguESES
------------ 

vera lúcia maia marques
Universidade Federal de Minas Gerais (verinhamarques@terra.com.br)

As conversões ao Islão, objetivo dessa comunicação, têm sua origem na própria 
história islâmica. os primeiros convertidos foram os familiares e companheiros do pro-
feta. Em seguida, com a expansão da religião no oriente, África, Península Ibérica, o 
Islão foi ganhando novos adeptos no mundo ocidentalizado. Entretanto, é na atualidade 
que os «novos muçulmanos» ou os «muçulmanos recentes» começam a reivindicar os 
seus  espaços. É, portanto, a partir dessa reivindicação que comparo dois grupos de con-
vertidos: os brasileiros e os portugueses. 

os convertidos portugueses se encontram entre um grupo islâmico diversificado, 
formado por imigrantes guineenses, bangladeshianos, paquistaneses, marroquinos, indo-
moçambicanos, sendo que, esses últimos são os detentores do poder sócio-econômico 

2002/2003) permitiu-me aceder a algumas das mais destacadas figuras da hierarquia 
religiosa do país. Estes “doutores” e teólogos, personagens autorizadas na compreensão 
e transmissão do Islão, podem compreender-se sobre papéis repetidos quase universal-
mente. Tratam-se de especialistas nos textos islâmicos, com formação académica em 
universidades consagradas (na Tunísia, quase sempre, neste contexto, mas também 
na Arábia Saudita) e que se aproximam de um corpo mais ou menos disciplinado na 
apresentação e publicitação dos saberes islâmicos. No contexto mauritano devem no 
entanto considerar-se (outros) diferentes planos onde incorporar estas personagens. Se 
num nível verdadeiramente global poderemos falar da plena incorporação dos ‘ulama 
em escolas religiosas determinadas, ou movimentos políticos internacionais (Liga dos 
‘Ulama de Marrocos, etc.) deve também pensar-se na apresentação local de cada alim, 
ligando-os, por exemplo, aos conceitos de “raça”/etnia, região, ou mesmo tribo. Isto é, 
entre um nível macro, em que se inscrevem claramente numa visão globalizada do Islão, e 
um posicionamento claramente local (tradições religiosos específicas, filiação política…). 
A etnografia que realizei neste universo complexificou-se face a um grupo que à partida 
julguei apresentar-se de forma mais ou menos linear (enquanto grupo de eruditos islâ-
micos, geralmente de acordo no que concerne a prática religiosa malikita, ashrita), e que 
me provou os absolutos limites de um modelo analítico demasiado focado no Islão e nas 
suas múltiplas leituras. 

ENTRE A TRIBO E O ESTADO: PARADOxOS, AmBIguIDADES
 E AFINIDADES Em SOLO mAuRITANO

------------
joana lucas

FCSH-UNL / CRIA (joana.i.lucas@gmail.com)

A etnografia realizada no Parque Nacional do Banco de Arguim (PNBA) na 
Mauritânia será o ponto de partida para repensar as já enunciadas “zonas de teoria” que 
Lila Abu-Lughod problematizou em 1989 com “Zones of Theory in the Anthropology 
of the Arab World”.

Sem querer contribuir para a reificação de conceitos ou de paradigmas, o trabalho 
de terreno levado a cabo numa aldeia de pescadores na costa atlântica mauritana come-
çou por demonstrar a necessidade de recorrer a uma das três “zonas de teoria”, neste caso 
a tribo, para assim poder dar seguimento a uma investigação que pecava pela omissão no 
que à realidade tribal dizia respeito.

A funcionalidade da instituição tribal manifesta-se no PNBA, entre outras coisas, 
pela disputa territorial, que revela no plano conflitual não só a cuidadosa gestão das 
identidades tribais, mas também a ambígua convivência da tribo com o Estado e com o 
PNBA. 

Esta sobreposição de estruturas observada no terreno veio espoletar uma reflexão 
sobre a relação entre a tribo e o Estado em território mauritano, onde à luz da teoria da 
segmentaridade se procurou aferir das características de uma e outra instituição. Aqui, a 
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exemplo etnográfico da imigração marroquina em Portugal tentaremos aproximar-nos 
às estratégias matrimoniais transnacionais desenvolvidas por mulheres que chegam a 
Portugal solteiras e que incorporam o matrimónio como parte do seu projecto migrató-
rio, e como posteriormente vivem a experiência da maternidade num espaço social vazio 
de laços familiares de apoio.

pAInel nº 22 
ClassifiCar poBres no Mundo:  perspeCtivas teóriCas
 e MetodológiCas de anÁlise

Coordenadora
CrIstInA udelsmAnn rodrIgues, Centro de Estudos Africanos, ISCTE 
(crisrodrigues70@gmail.com) 

Desde a assinatura da Declaração do Milénio, concretizada posteriormente nos 
objectivos de Desenvolvimento do Milénio (oDM), o combate à pobreza constitui uma 
prioridade das intenções políticas das organizações internacionais de desenvolvimento e 
dos países que as integram. A visibilidade que as questões da pobreza adquirem e o facto 
de este conceito classificar milhões de pessoas no mundo tem profundas implicações 
políticas, económicas, sociais e culturais a que os antropólogos (ou outros cientistas) não 
podem estar alheios. Conscientes deste facto, e do lugar marginal que a antropologia tem 
ocupado nos debates em torno da problemática da pobreza, a promotora deste painel, 
propõem para este Congresso de Antropologia que se realiza sob o lema “Classificar o 
Mundo”,  uma discussão em torno de um conjunto de questões teóricas e metodológicas 
que se prendem com os estudos da pobreza em diferentes regiões do mundo (países da 
África Subsariana, Brasil, Portugal).
Centrando o debate em torno das implicações que as diversas perspectivas teóricas e 
metodológicas de investigação sobre a problemática da pobreza têm tido a diferentes 
níveis e sobre as análises empíricas e as opções políticas delas decorrentes, espera-se 
contribuir para uma maior clarificação deste conceito e das importantes relações e mú-
tuas influências que entre estes níveis se processam. Em suma, através desta proposta, 
este painel desafia a comunidade de antropólogos que trabalha sobre um conjunto de 
problemáticas que têm uma importância vital no quotidiano de milhões de pessoas, a 
questionar as “classificações” sobre a Pobreza aplicadas em diversas regiões do mundo e 
as implicações que estas classificações têm nas políticas que intervêm na realidade social 
que analisam e que efectivamente condicionam a vida das populações.

e de liderança entre os muçulmanos em Portugal. Além dessa diversidade de origem, 
existem ainda as vertentes (sunita, xiita Ismaili, xiita Isna Ashari, Ahmadia, Bahá’i), os 
movimentos (wahhab, tabligh) e diferentes práticas religiosas que ajudam a compor esse 
universo muçulmano português multifacetado. No Brasil, os convertidos, por sua vez, 
inserem-se num grupo formado por maioria de imigrantes árabes, e seus descenden-
tes (libaneses, sírios e palestinos), o que propiciou traços daquela cultura no contexto 
religioso islâmico. Dessa maneira, o desafio que os convertidos enfrentam, em ambos 
os países, é o de pertencer a grupos com um forte apelo cultural. Assim, com base na 
biografia desses novos convertidos, portugueses e brasileiros, e nos seus desafios de se 
integrarem aos grupos muçulmanos locais que proponho, de forma comparativa, traçar 
as similaridades e as diferenças nesses dois contextos. 

kORAN-E-PAk: ExPERIêNCIAS mIgRATóRIAS, 
NARRATIvAS IDENTITáRIAS E RELIgIOSAS

------------
Ana tomás

FCSH-UNL/CRIA (nitimur.in.vetitum@hotmail.com)

umme salma
FCSH-UNL/CRIA (umme_salma@hotmail.com)

Partindo de um espaço comercial (um enclave económico, na definição de 
Alejandro Portes) e habitacional do centro da cidade do Porto, onde existe uma forte 
concentração de muçulmanos oriundos do continente indiano - paquistaneses, bengalis 
e indianos  - pretende-se fazer uma reflexão sobre os processos identitários e religiosos 
inerentes aos contextos diaspóricos (tendo em consideração a teorização do conceito de 
diáspora). Um elemento-chave da nossa apresentação será (re)pensar de que forma se 
processam as restruturações religioso-identitárias num contexto em que a organização de 
uma religiosidade colectiva se encontra numa fase inicial e imbuída de particularismos. 

CASAmENTO E mATERNIDADE Em CONTExTO mIgRATóRIO. O CASO DAS 
ImIgRANTES mARROquINAS Em PORTugAL

------------
rita gomes Faria

Universidad Autónoma de Madrid (rita.gomesfaria@uam.es)

Nesta comunicação tentaremos ver que papel desempenha o casamento e a ma-
ternidade no projecto migratório de um grupo de mulheres marroquinas imigrantes em 
Portugal. Veremos o casamento como uma forma de renovar laços sociais ausentes, como 
um mecanismo de construção de comunidade, como uma instituição de apoio mútuo 
e como um espaço social no qual se articulam lutas de poder entre o individual e o 
colectivo. Dentro do projecto migratório individual destas mulheres, o casamento e a 
maternidade permitem a renegociação de categorias sociais que as relacionam com o 
passado – o tempo prévio à migração – e com a comunidade de origem. Através do 
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período pós-guerra e alguns aspectos das políticas desenvolvidas e conclui-se salientando 
a importância de abordar a pobreza de forma contextualizada, inserindo-a no conjunto 
das relações económicas e sociais de que ela é parte integrante ao nível global e local. 

PROgRESSO, POBREzA E mODERNIzAçãO NO muNDO RuRAL
 DE SANTIAgO DE CABO vERDE

------------
Carlos Ferreira Couto

CEAUP-FLUP (coutociencia@gmail.com) 

Na perspectiva do “desenvolvimentismo” e do “moderno-assistencialismo” a po-
breza é a causa dos fenómenos tipo frentes de trabalho que têm por objectivo garantir 
a segurança alimentar pelo emprego. Assim dada a inexistência de terras para toda a 
população rural, esta não tem outra solução para obter um rendimento. As frentes de tra-
balho em CaboVerde têm sido consideradas, no plano institucional, como um dos meios 
mais eficazes para encaminhar a ajuda que o Estado disponibiliza para os mais pobres, 
sendo tomadas como a base de um sistema de segurança social. Por outro lado as famí-
lias rurais dão prioridade ao assalariamento nas frentes de trabalho quando atravessam 
dificuldades de acesso aos bens alimentares. Poderíamos talvez dizer que a pobreza das 
famílias rurais cabo-verdianas derivam do desequilíbrio entre os efectivos populacionais 
e a base de recursos, assente numa agricultura de fraca produtividade em ecossistemas 
far from equilibrium, com limites severos de água e de solos férteis e uma tecnologia 
desactualizada. o “leitmotiv” dos projectos, acções e programas de desenvolvimento das 
comunidades/sociedades rurais cabo-verdianas, o “cash-for-work” ou trabalhos públicos, 
só poderá condicionar o “modo de existência” camponês, se interiorizar como princípio 
fundamental, o da liberdade do agente económico ou gestor de recursos mínimos fa-
miliares. Condicionará (se for ao encontro das estratégias de subsistência camponesas) 
o contexto tecnológico (pela disponibilidade dos inputs), o contexto financeiro (pela 
disponibilidade do crédito) e o contexto educativo (pela disponibilidade da formação) 
de modo a catapultar os chefes de família para as diversas plataformas inovativas (micro 
irrigação) do mundo rural cabo-verdiano.

REFLExõES SOBRE A LINHA DE POBREzA Em áFRICA: 
O CASO DE ANgOLA

------------
emanuel lopes

CEA/ISCTE-IUL (uabalumuka@yahoo.com.br)

Quando se estuda a pobreza em África, é inevitável o recurso às estatísticas e aos 
índices, quer estes sejam apresentados pelos países em estudo quer sejam apresentados 
pelas instituições internacionais. A facilidade com que se utilizam estes números, apesar 
da sua pouca fiabilidade, leva à necessidade de os rever, de encontrar alternativas que 

DA POBREzA Em RECIFE à FILANTROPIA Em LONDRES: 
ETNOgRAFANDO REDES DE DESENvOLvImENTO

------------
Catarina morawska vianna

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo (acatamv@gmail.com)

Em 2005, a Prefeitura do Recife e o PNUD lançavam o Atlas Municipal do 
Desenvolvimento Humano do Recife e Região Metropolitana. A publicação de estatísti-
cas, índices e mapas de vulnerabilidade social do maior aglomerado urbano do Nordeste 
brasileiro, mais do que simplesmente constatar a existência de bolsões de pobreza, pro-
duzia o efeito de iluminá-los e torná-los passíveis de intervenção por órgãos do governo, 
oNGs locais e agências financiadoras internacionais. Se a enorme rede transnacional de 
instituições mobilizadas em torno da pobreza já era atuante na região desde a década de 
1980, o relatório ajudava a ampliá-la: a quantificação da pobreza abria renovadas frentes 
de trabalho.

De forma a contribuir para a compreensão dos mecanismos de funcionamento desta 
rede, a presente comunicação tem como objetivo traçar etnograficamente conexões entre 
três grupos organizados nos bairros de Santo Amaro (Recife), Peixinhos e Guadalupe 
(olinda), que oferecem atividades extracurriculares para crianças e adolescentes das suas 
respectivas comunidades, e a agência católica de desenvolvimento com sede em Londres, 
CAFoD (Catholic Agency for overseas Development), que as financia desde 1989.

Tal abordagem etnográfica é fruto de extenso trabalho de campo que compreen-
deu um deslocamento intra e inter institucional: nos três grupos em Recife e olinda, 
junto a educadores populares; no escritório da seção da América Latina na CAFoD 
em Londres, junto a funcionários que gerenciam os programas do Brasil; e no escritório 
regional da CAFoD na diocese de Westminster, junto a voluntários católicos. Discuto 
neste trabalho a importância do deslocamento institucional como ferramenta metodoló-
gica para a construção de etnografias das redes de desenvolvimento.

A POBREzA, A guERRA E A PAz Em mOçAmBIquE:
 TEORIAS, RELAçõES E PERCEPçõES

------------
Ana Bénard da Costa

Centro de Estudos Africanos, ISCTE - IUL (anabenardg@gmail.com) 

Sintetizando a evolução política e económica de Moçambique desde o final do 
colonialismo até aos dias de hoje e cruzando-a com relatos de moçambicanos que vive-
ram estes diferentes períodos da história recente do seu país, esta comunicação inicia-se 
com uma reflexão sobre os factores explicativos da ausência de enquadramento histórico 
e de abordagens antropológicas nos estudos da pobreza e de um questionamento das 
perspectivas teóricas em que estes estudos se baseiam. Analisam-se algumas das possíveis 
causas dos elevados níveis de pobreza que neste país se registam e argumenta-se contra 
a existência de causalidades directas entre a guerra e a pobreza. Por último, analisa-se o 
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de classificar, inevitável e necessário, implica produzir uma estruturação significante do 
universo. 

As classificações possuem, no entanto, dimensões de poder, a começar pelo poder 
associado à produção e imposição de discursos e narrativas. Este painel propõe-se abordar 
formas de ‘classificação social’ enquanto formas de poder e de dominação, de inclusão e 
de exclusão. Podem ser classificações “raciais” ligadas assunção da superioridade em fun-
ção do fenótipo (como a cor da pele). ou classificações étnicas, baseadas na construção 
de delimitações culturais (boundaries) entre grupos. Classificações construídas com base 
na nacionalidade. Classificações de classe, assentes na distribuição diferente de capital, 
económico, cultural ou simbólico. ou outras ainda.

o acto classificatório acarreta a construção e reificação de identidades, a elabo-
ração de estereótipos, formas de dominação e cartografias de poder. Encontramos estes 
processos a operar, por exemplo, no estabelecimento de distinções como as existentes 
entre “pretos” e “brancos”, “nacionais” e “estrangeiros”, “mouros” (lisboetas) e “tripeiros” 
(portuenses), “parolos” e “finos”.

Neste painel pretendemos, por um lado, debruçarmo-nos teórica e criticamente 
sobre a relação entre a produção de classificações sociais e poder e, por outro, acolher 
estudos concretos debruçados sobre as formas de dominação que elas acarretam e as 
manifestações de resistência que suscitam.

CLASSIFICAçõES E REPRESENTAçõES DA NAçãO: AFINIDADE
 E CONFRONTO NAS DEFINIçõES DAS IDENTIDADES NACIONAIS

 PORTuguESA E BRASILEIRA
------------

josé manuel sobral
ICS - UL (jose.sobral@ics.ul.pt)

Uma das formas mais relevantes de classificação nos últimos séculos, decorrente 
do impacto do nacionalismo, reporta-se à distinção entre nacional e estrangeiro, ine-
rente à própria divisão do mundo em estados que se auto-classificam como nações. 
Encontram-se associadas a estas formas de classificação representações e estereótipos do 
que é a nação que insistem na diferença que separa cada uma das demais e marca a sua 
identidade específica num mundo de nações.

os intelectuais – escritores, historiadores, filósofos, sociólogos, etnógrafos… – têm 
desempenhado um papel crucial na definição de conteúdos das identidades nacionais, 
que não só passam a constituir parte do nacionalismo oficial do estado e do poder po-
lítico, como acabam por encontrar, numa época marcada pela comunicação de massas, 
uma recepção ao nível do nacionalismo “banal” ou “informal”. Destes factos, decorre a 
importância do estudo das suas produções.

Esta comunicação debruça-se sobre estas representações ou discursos em Portugal 
e no Brasil na época contemporânea, e muito em particular em obras de autores 

levem a números mais exactos e permitam um cálculo destes índices, mais apurado. Esta 
reflexão sobre o cálculo desses números em Angola, torna-se necessária quando estão em 
curso investigações sobre a pobreza deste País.

gêNERO, FAmÍLIA E POBREzA: AS muLHERES CHEFES DE FAmÍLIA
------------

julieta romeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro (julietaromeiro@gmail.com)

 A partir da noção amplamente difundida de “feminização da pobreza”, as famílias 
monoparentais chefiadas por mulheres aparecem como o grupo social mais vulnerável e 
suscetível a pobreza, sendo objeto de intervenção de várias políticas públicas no Brasil 
como, por exemplo, o Bolsa Família. No entanto, pesquisas recentes têm revelado que 
mesmo com uma renda inferior as das famílias compostas por um homem e uma mulher, 
ou seja, uma família nuclear “tradicional”, as famílias pobres chefiadas por mulheres 
conseguem melhores desempenhos sociais para seus descendentes do que as famílias 
compostas. Essa constatação mostra que insuficiência de renda, um dos mais importan-
tes indicadores de pobreza, não dá conta da complexidade das questões que permeiam 
as famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Tendo em vista essas questões, o 
objetivo deste trabalho é discutir os limites teóricos impostos pelo conceito de pobreza 
para as discussões sobre “feminização da pobreza”. Adotando a premissa analítica de que 
a compreensão da pobreza deva ser multidimensional, esse trabalho se baseia em uma 
pesquisa qualitativa, realizada com vinte mulheres pobres, com baixa escolaridade, divor-
ciadas, sem coabitação masculina no momento da pesquisa, e moradoras de uma pequena 
cidade Estado do Rio de Janeiro, chamada Paracambi. A análise qualitativa nos permitiu 
compreender como essas mulheres vivem, significam e experimentam a condição social 
de “chefes de família” e de pobreza, e nos deu importantes argumentos contra a idéia de 
que as “famílias chefiadas por mulheres são as mais vulneráveis socialmente”.

pAInel nº23
lógiCas de ClassifiCaçÃo soCial e forMas de poder: 
agênCia, estrutura e signifiCado 

Coordenadores
josé soBrAl, ICS – UL (jose.sobral@ics.ul.pt)
pAulA motA sAntos, Universidade Fernando Pessoa (pmsantos@ufp.edu.pt)

A necessidade de classificar emerge do confronto quotidiano com a diversidade do real, 
pois o sujeito necessita deste exercício de definição para orientar a sua acção. o acto 
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CLASSIFICAçõES E CLASSE NO CAmPO: INTERPRETANDO AS DImENSõES 
SImBóLICAS E ESPACIAIS DO ACTO DE CLASSIFICAR

------------
shawn s. parkhurst

Department of Anthropology Portuguese Program Studies University of Louisville 
(sparkhur@yahoo.com) 

A classe social tem suscitado recentemente a atenção dos geógrafos e sociólogos, 
representando uma renovação consciente desses estudos, embora de um modo distancia-
do em relação ao que ocorre em espaços sociais concretos. Nesta intervenção proponho- 
-me mostrar a importância da abordagem antropológica mediada pelo trabalho de cam-
po para o estudo contextualizado e íntimo das classes e das classificações sociais em que 
estas se inserem, bem como das lutas inerentes a estas classificações. 

o espaço social a que esta comunicação se reporta é representado por duas aldeias 
radicadas nas encostas da Região Demarcada do Douro. os dados empíricos que analiso 
são as categorias diferenciadas de desigualdade utilizadas nas análises sociais feitas por 
habitantes das aldeias. Estes distribuem-se entre jornaleiros com pouca prática de ler 
e escrever, lavradores abastados empenhados na leitura diária da imprensa nacional, e 
autores de artigos para a imprensa regional. Presto uma atenção especial aos papéis de-
sempenhados por categorias espaciais e estéticas na classificação. 

ImAgENS, CLASSIFICAçõES E DISCRImINAçõES: CIgANOS
 E NãO CIgANOS NO DISTRITO DE BRAgA

------------
manuel Carlos silva

ICS - Universidade do Minho (mcsilva@ics.uminho.pt)

Entre a maioria autóctone as minorias étnicas e desenham-se tensões e linhas 
de clivagem, de classificação social em termos étnicos e de classe. Através de lógicas de 
exclusão do outro, do diferente, participa-se activamente na construção e no enquista-
mento de endo e exogrupos, dando lugar a teias de relações perpassadas por estratégias de 
evitamento, rebaixamento e hostilidade. Nesta comunicação, baseada em dados colhidos 
no distrito de Braga, debruçamo-nos sobre as imagens e representações que ciganos e 
não ciganos constroem de si próprios e dos outros em contextos de proximidade, pro-
curando entender o seu papel na perpetuação de barreiras étnicas entre grupos, as quais, 
estando associadas a diferentes posições no espaço social, consolidam desigualdades e são 
geradoras de contextos propícios à afirmação de discursos e práticas de cariz racista.

extremamente influentes como Teófilo Braga, Mendes Correia, Gilberto Freyre, Sérgio 
Buarque de Hollanda, Jorge Dias, procurando entender as suas posições nos contextos 
científico, ideológico e político do seu tempo. Exploram-se as convergências e dissonân-
cias entre os seus textos e o papel desempenhado por cada um dos referentes nacionais 
– Portugal e Brasil – nas representações que construíram. Dá-se uma importância fulcral 
ao papel dos tópicos etnia e raça nessas classificações.

TECNOLOgIAS DO OuTRO: O CASO DA PROPOSTA
CHINATOwN PARA LISBOA

------------
paula mota santos

NERDs-M Núcelo de Estudos de Ritmos e Dinâmicas Metropolitanas 
Universidade Fernando Pessoa (pmsantos@ufp.edu.pt)

A comunicação propõe-se analisar as várias vertentes da relação Eu/outro como 
traduzida na proposta da criação de uma Chinatown em Lisboa.  Começando pela des-
crição de como a sociedade portuguesa lida com as comunidades ucraniana e chinesa, 
classificando-as respectivemente como ‘mais como nós’ e ‘menos como nós’, colocando-as 
assim de modo diferencial em espaços mais próximos ou mais distantes, a comunicação 
irá debruçar-se em maior detalhe sobre a relação da sociedade portuguesa com a comu-
nidade chinesa. Nesse contexto irá prestar particular atenção à proposta realizada em 
2007 da criação de uma Chinatown em Lisboa. o padrão residencial da comunidade 
chinesa em Portugal é disperso, característica partilhada com a maioria da realidade 
da presença chinesa na Europa, por oposição à realidade na parte norte do continente 
americano que apresenta forte concentrações espaciais das suas comunidades chinesas. 
A comunicação abordará as raízes históricas dessa diferenciação mas prestará particular 
atenção aos contextos presentes de um capitalismo de carácter transnacional bem como 
ao de sociedades onde a tematização de lugares se assume como característica marcante 
para assim traçar o que se entende serem as várias vertentes em jogo na proposta de 
2007 de circunscrição espacial da actividade comercial de cidadãos imigrantes chineses 
e respectivas reacções quer dentro da sociedade portuguesa quer dentro da comunidade 
chinesa residente em Portugal. o trabalho proposto utilizará as tecnologias do Eu de M. 
Foucault e o orientalismo de E. Said como traves mestras inspiradoras de reflexão sobre 
o tema em análise.
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suas variedades (de Miranda ou do Ribatejo) até às “gentes” com que os portugueses 
contactaram encontram-se, segundo o autor, diversos “estados de civilização”, “atitudes 
psicológicas”, tipos”, “idiomas” ou “tendências”. 

Analisarei o que é incluído e excluído na obra e averiguarei o seu processo de estru-
turação e apresentação, assim como o contexto durante o qual foi produzida e difundida. 
Por detrás da ordenação, organização, classificação racial e social, discriminação e hie-
rarquização dos diferentes grupos apresentados esteve uma poderosa figura do universo 
científico e político da primeira metade do século XX. Além disso, apesar da suposta 
diversidade entre leucodermes, negros, bantos, mouros, indianos, chinas ou indonésios, 
regista-se o propósito de a ela associar uma certa “unidade” e solidariedade decorrentes 
de um contexto no qual se procurou afirmar a soberania portuguesa além-mar. 

CLASSE, mEmóRIA E IDENTIDADE: umA ETNOgRAFIA DAS 
(IN)vISIBILIDADES DO PODER

------------
elsa peralta

ICS - UL (elsa.peralta@ics.ul.pt)

A memória colectiva refere-se a todas as formas de representação social do passado 
no presente e pelo presente, de acordo com os quadros de significação (também presentes 
e cambiáveis) de determinado grupo. Neste sentido, todos os actos de memória são actos 
classificatórios que revelam relações de poder, pois impõem uma leitura do passado, e 
também do presente, à luz das aspirações, dos valores, das acepções predominantes do 
grupo que promove e patrocina tais actos representacionais. 

Tendo por base empírica o processo de construção de uma “memória do mar” em 
Ílhavo, com especial incidência sobre a activação patrimonial das vivências associadas 
à pesca do bacalhau à linha, a presente comunicação pretende analisar de que forma as 
noções de identidade e de pertença são construídas e articuladas por recurso à fixação 
de imagens selectivas de um passado que é activado de acordo com as agendas de poder 
de determinados grupos. No caso em análise, a identidade local é articulada por uma 
narrativa maritimista que exprime uma identidade de classe associada quer às vivências 
marítimas da localidade, quer às posições hierárquicas dominantes que, no passado, 
caracterizaram tais vivências. Forja-se uma representação prevalecente de Ílhavo como 
uma “comunidade ocupacional”, baseada numa noção de igualitarismo que não só este-
reotipa a comunidade local, como também perpetua classificações sociais e posições de 
poder como aquelas que opõem oficiais a pescadores. Tornando o “seu” passado ostensi-
vamente visível, os primeiros conferem invisibilidade às profundas assimetrias presentes 
quer no tecido social, quer na prática da actividade da qual se reclamam os principais 
protagonistas. 

«SE NãO FOSSEmOS NóS, vOCêS AINDA ANDAvAm DE CAmELO»
------------

daniel Alves seabra
NERDs-M Núcelo de Estudos de Ritmos e Dinâmicas Metropolitanas  

Universidade Fernando Pessoa (danielalveseabra@gmail.com)

A comunicação a apresentar procurará evidenciar os discursos de classificação das 
claques portuenses Alma Salgueirista, Colectivo Ultras 95, Super Dragões e Panteras 
Negras e a forma como os mesmos exaltam o grupo e o clube que apoiam e, por outro 
lado, estabelecem a diferença em relação a outras claques e clubes adversários, deprecian-
do-os através de uma retórica de desqualificação e humilhação. 

A rivalidade entre as claques portuenses referidas, para além de se reflectir em di-
versas dimensões do seu desempenho e ser também patente num discurso reivindicativo 
de uma posição cimeira na representação da cidade invicta e do orgulho tripeiro, não 
impede que as mesmas perfilhem um discurso idêntico que visa sobretudo apoucar o 
Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal. Esta concorrência por uma po-
sição dominante na cidade do Porto não obsta também a que alguns dos seus membros 
se congreguem para acções conjuntas face às claques e adeptos dos dois clubes lisboetas 
referidos.

Destacar-se-á também o facto de os discursos de classificação das claques por-
tuenses não se confinarem apenas à dimensão competitiva inerente ao contexto futebo-
lístico. os mesmos retomam, reproduzem e exacerbam a representação dos portuenses 
face à capital e sul do país, bem como os respectivos habitantes. Tal representação tem já 
tradição histórica e tem por base uma lógica de vitimação e protesto face à centralidade 
da capital geradora de assimetrias, mas também de reificação e idealização positiva da 
própria identidade portuense.

DIFERENCIAçãO, CLASSIFICAçãO E PODER: um ESTuDO A PARTIR DA 
obra raças do ImpérIo (1943) DE mENDES CORREIA

------------ 

patrícia Ferraz de matos
ICS - UL (patricia_matos@ics.ul.pt) 

Entre 1943 e 1945 foi publicada, em fascículos, a obra Raças do Império, com 625 
páginas, de Mendes Correia, antropólogo e arqueólogo português, com formação em 
medicina. A obra resulta da inventariação e descrição dos habitantes dos territórios então 
administrados por Portugal, que perfaziam “vinte milhões de portugueses”. 

Para cada território, incluindo Portugal, é incluída a história dos seus primórdios 
ou pré-história. Inspirado no tema da “raça” e da heterogeneidade, o autor propõe fazer 
também uma “inventariação minuciosa” dos recursos humanos do país, incluindo nele 
o “império”. o “desfile de multidões” passa pelos Açores, Madeira, Cabo-Verde, Guiné, 
Angola e Congo, Moçambique e oriente Português, contendo cada capítulo uma con-
textualização de antropologia física e cultural. Desde a “população metropolitana” nas 
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estar num processo interno de convergência devido à convivência com outras brasileiras 
e mesmo com os portugueses. 

Assim, podemos pensar, não somente, nas várias representações sobre as brasileiras 
e o Brasil, nos estereótipos, nas possibilidades de inserção e não-inserção na sociedade 
portuguesa, ou no próprio conteúdo das identidades que as “meninas do pequi” assumem. 
Mas pensar, também, acerca de como as goianas, através de suas nostalgias e memórias, 
mantém sua identidade regional diante de uma identidade nacional que as marcam tanto 
e nas delimitações de fronteiras, que podem ser uma  rica fonte para explorar a experi-
ência das imigrantes brasileiras.

gOSTO DE CLASSE E óCIO CONSPÍCuO: ESTILO DE vIDA E 
CONSumO NA CuLTuRA BRASILEIRA

------------
magda dos santos ribeiro

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 
(magdaribeiro@usp.br)

manuel ramon souza luz
Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (manuelramon06@gmail.com)

A intenção deste trabalho é promover a compreensão das relações que ocorrem 
no espaço do consumo, dadas a partir da investigação etnográfica de um objeto que 
participa ativamente da noção de “cultura brasileira” e da “cultura material” no Brasil, a 
saber, as sandálias Havaianas. Partindo do pressuposto de que o consumo é uma prática 
culturalmente compartilhada, que classifica pessoas e coisas dentro de um mesmo uni-
verso simbólico e social, nossa intenção é pensá-lo através da integração teórica  entre 
antropologia e economia, por meio das obras Thorstein Veblen e Pierre Bourdieu. Se 
A Teoria da Classe Ociosa (1898) de Veblen representa uma crítica à teoria econômica 
neoclássica, propondo uma abordagem institucionalista sobre o consumo, A Distinção 
(1979) de Bourdieu é uma obra fundadora de reflexões que se desenvolveram no campo 
das ciências sociais sobre o consumo e o uso de bens como forma de reprodução social. 
Inspirados pelas concepções abrangentes destes autores, o consumo passa a ser compre-
endido como um fenômeno amplo e generalizado, cujos modos de dominação acabam 
por organizar diferentes grupos sociais sob a lógica do pertencimento e da exclusão. É 
através desse recorte que o trabalho buscará verificar os rendimentos da aplicação de uma 
perspectiva teórica fundada nas idéias de Veblen e Bourdieu, ao mesmo tempo em que 
se propõem analisar as especificidades derivadas do consumo de sandálias Havaianas no 
Brasil.

ImAgENS E REFLExOS: ESTRATégIAS uTILIzADAS PELA ImIgRANTE 
PERANTE O ESTEREóTIPO DA “BRASILEIRA”

------------
gleiciani maria de oliveira Fernandes
ICS - UL (gleicianifernandes@yahoo.com.br)

os estudos sobre a Imigrante Brasileira em Portugal têm constantemente chama-
do a atenção para o desconforto que estes actores sociais sentem em relação às imagens 
representativas sobre a mulher brasileira que ressaltam a alegria, simpatia e sensualidade 
e que podem ter “directa relação com o estereótipo da prostituta” (Padilla, 2007:125). 

A presente proposta de trabalho tem como objectivo perceber como as mulheres 
imigrantes brasileiras lidam com as imagens representativas sobre a mulher brasileira. 

Dedicou-se atenção sobre aquelas imigrantes que trabalham como empregadas de 
mesa, vendedoras em pronto-a-vestir e as que cuidam de idosos. Verificou-se que estes 
actores sociais, longe de serem apenas vítimas de imagens estereotipadas e classificató-
rias, criam e recriam identidades. Em certos momentos de suas experiências quotidianas, 
buscam tanto reforçar sua auto-imagem a partir das imagens que têm de si mesmas como 
pertencentes a uma nação (Elias, 1997), como também tentam se afastar da imagem que 
comummente caracteriza o povo brasileiro. Este reforço ou afastamento das imagens 
representativas sobre as brasileiras depende de como essas mulheres vivenciam suas 
experiências no ambiente de trabalho, no contacto com a sociedade de acolhimento ou 
com outros brasileiros. Fazem uso de diversas estratégias e performances corporais, por 
exemplo, controle da fala ou das roupas para assim (re)construir identidades.

Desta forma, este trabalho busca reflectir sobre as estratégias que essa imigrante 
encontra para lidar com os estereótipos associados à mulher brasileira. 

AS mENINAS DO PEquI FORA DO SERTãO: 
ImIgRANTES gOIANAS Em LISBOA

------------
juliana dos santos pereira

ICS - UL ( Julianas.p@hotmail.com)

A presente proposta de comunicação pretende fazer uma reflexão sobre as estra-
tégias que as mulheres goianas usam para manter uma identificação com o estado de 
Goiás, e de certa forma fugir, dos estereótipos da mulher brasileira, como uma mulher 
bonita, sensual, comunicativa que gosta de samba e feijão preto. 

Elas procuram se refugiar em conteúdos que reforçam a sua identidade goiana 
como ouvir música sertaneja e relembrar o gosto do arroz com pequi, ou seja, fazer ati-
vidades que são culturalmente valorizadas, por elas, pois estão fortemente envolvidas na 
manutenção das suas fronteiras (boundaries). Essas fronteiras mantêm-se independen-
temente das mudanças que afetam os marcadores aos quais se fixam, principalmente por 
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sazonais em zonas de caça turística, seja como caçadores eles mesmos. o propósito é dar 
conta da articulação de fronteiras a partir das quais se traçam e opõem entre si espaços e 
identidades sociais durante as próprias caçadas.

As dimensões de poder destes processos classificatórios serão depois exploradas, 
convocando para a discussão outras facetas do fenómeno descrito, relativas ao impacto das 
políticas públicas no uso da terra e da relação entre terra e classes sociais no Alentejo.

PRáTICAS DE NOmEAçãO E PROCESSOS DE AuTO-CLASSIFICAçãO 
ENTRE OS CIgANOS PORTuguESES, E OS ImIgRANTES RuSSOS E 
uCRANIANOS RESIDENTES NA áREA mETROPOLITANA DE LISBOA

------------
maria manuela mendes

FA-UTL e CIES/ISCTE (mamendesster@gmail.com)

Partindo do pressuposto de que a construção e a reactualização de categorias so-
cais, étnicas e rácicas envolvem formas de categorização e de classificação social, que se 
fundam em hierarquias sociais e relações de poder, iremos procurar reflectir sobre, o que 
pensam os Ciganos Portugueses e os  Imigrantes Russos e Ucranianos das formas de 
nomeação geralmente usadas para os identificar. Assim e tendo por base um estudo de 
carácter dominantemente qualitativo, procurar-se-á ainda dar conta de qual o significado 
que atribuem às categorias que lhes são prescritas do que é “ser cigano” e do que é ser 
“imigrante de leste”.

pAInel nº24
reConstruções identitÁrias 
eM espaços universitÁrios MultiCulturais 

Coordenadoras
AnA BénArd dA CostA, CEA/ISCTE (anabenardg@gmail.com)
mArgArIdA lImA de FArIA, IICT (margaridalf@iict.pt)

Partindo de investigações sobre trajectórias de vida e configurações identitárias de es-
tudantes africanos no ensino universitário português, este painel propõe-se dinamizar 
o debate antropológico em torno da temática da multiculturalidade em espaços uni-
versitários e das classificações que estabelece e recria. Com base na constatação que as 
universidades em Portugal, e em muitos países do mundo, são cada vez mais lugares de 
cruzamento de diferentes nacionalidades, convidamos antropólogos (e outros cientistas 
sociais), a debater os processos de reconstrução identitária resultantes destes movimen-
tos – nas suas diferentes direcções e a diferentes escalas – e de como nestes contextos 

PERSISTENTES ASSImETRIAS Num CONTExTO DE RELAçõES 
INTERéTNICAS: O CASO kIRIRI, SERTãO DA BAHIA, BRASIL

------------
natelson oliveira de souza

Universidade Federal da Bahia (natelsonsouza@ufba.br) 

Esta comunicação propõe uma síntese de uma etnografia recém realizada no 
sertão do estado da Bahia, Brasil, numa região com um vasto histórico de confrontos 
interétnicos. A saber, entre índios Kiriri, pertencentes ao tronco linguístico Kariri, e não-
índios (posseiros) outrora estabelecidos em suas terras de aldeamento e hoje assentados 
num município limítrofe (Banzaê) da terra indígena dos primeiros. 

Diante de um longo processo de reivindicações de reconhecimento étnico dos 
Kiriri – em despeito aos discursos assimilacionistas predominantes nos séculos XIX e 
XX – e das retomadas de terras, por ora concluídas, com a retirada dos não-índios de 
seu território tradicional em fins do século XX, este estudo incide na construção da 
alteridade dos não-índios em sua situação de contato permanente com os indígenas. 

Teoricamente, este estudo baseia-se na concepção de Dubar (2005) dos processos 
identitários num esquema dual de atos de atribuição e atos de pertencimento. Focando 
as disputas identitárias que fundamentam este esquema, o presente trabalho identifica 
nos discursos dos não-índios, um complexo de classificações alteritárias que corrobora os 
argumentos de que há uma distintividade cultural evidente entre eles (Carvalho, 2005; 
Reesink, 1999). o que, de certo modo, contradiz os que defendem a idéia de uma baixa 
contrastividade para os índios do Nordeste Brasileiro. Estabeleço também um diálogo 
entre Dubar e Goffman (2008), quando este último nos propõe analisar as reações sociais 
construídas por agentes, grupos sociais e povos estigmatizados. Enfim, com um método 
de trabalho baseado em pesquisa documental e etnográfica, pretende-se demonstrar 
como os discursos não-indígenas, produzidos na colonização e em disputas de terras, 
propõem acentuada razoabilidade à reação étnica do povo indígena em questão. o que 
também se estende a outros casos etnográficos.

CAçADAS NO ALENTEjO. CONFLITO SOCIAL E PRODuçãO 
DIFERENCIADA DO ESPAçO

------------
júlia Carolino

ICAAM - Universidade de Évora (juliacarolino@gmail.com)

A comunicação que proponho incide sobre etnografia que desenvolvi no concelho 
de Mértola em 2001-2004 e o impacto que a classificação desse território como área rural 
deprimida por parte de políticas públicas tem tido em negociações da identidade (do) 
local. 

Uma primeira descrição incidirá especificamente sobre eventos de caça a partir da 
vivência que deles têm homens e rapazes ‘de Mértola’, seja na qualidade de trabalhadores 
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gação em cooperação feita em Portugal (Centros de Estudos Africanos – FLUP, ISCTE, 
ISCSP e ISEG) e na Europa (AEGIS).

DE ANgOLA PARA PORTugAL à BuSCA DE um DIPLOmA NO ENSINO Su-
PERIOR: ASPIRAçõES, REPRESENTAçõES, 

CONSTRuçãO DE IDENTIDADES ESTuDANTIS
------------

margarida lima de Faria
IICT (margaridalf@iict.pt)

A educação escolar ao nível superior (educação avançada) é uma das condições 
privilegiadas de acesso a posições sociais de decisão de grupos que vêm a constituir-se 
como “elites”, ou seja, que vêm a ocupar uma posição activa nos processos de governação. 
os países africanos que outrora foram colonizados por Portugal, entre outras ligações 
instrumentais, procuram neste país a obtenção de grau superior, com repercussões na 
formação dos seus quadros e, a longo prazo, no desenvolvimento dos países. 

Para Portugal vêm anualmente milhares de estudantes dos PALoP cujas famílias 
investem no seu capital escolar como forma de assegurar a sua posição económica e 
social. Esta relação, que não é de hoje, adquire novas configurações no contexto actual 
da globalização dos mercados (sendo o ensino um desses mercados) e nas condições 
particulares (económicas e simbólicas) criadas em contexto pós-colonial (reformulando-
se em consequência dessa nova configuração a própria relação simbólica e de cooperação 
entre os países).  

Pretende-se com a presente comunicação, partindo de um conjunto de entrevistas 
a estudantes angolanos inscritos no ensino superior português: descrever trajectórias de 
vida de famílias desses estudantes; procurar regularidades nessas trajectórias por relação 
com: valor atribuído ao capital escolar (capital escolar herdado, capital escolar adquirido); 
relacioná-lo com a história de mobilidade (espacial e social) das famílias. Procurar-se-á 
ainda perceber a sua relação com Portugal: enquanto sistema de representações; enquanto 
vivências juvenis: associativismo e grupos de inter-conhecimento; enquanto experiência 
cultural com implicações na reformulação da sua identidade. 

COOPERAçãO E ENSINO SuPERIOR: REFLExõES Em TORNO
 DE PROjECTOS DE INvESTIgAçãO

------------
Ana Bénard da Costa

CEA/ISCTE-IUL (anabenardg@gmail.com) 

Esta comunicação sistematiza os resultados de um conjunto diferenciado de inves-
tigações e iniciativas que o CEA tem vindo a desenvolver desde há cerca de um ano e que 
se centram sobre questões da cooperação ao nível do ensino superior entre Portugal e os 

plurinacionais se vivem experiências de formação específicas, e de emigração temporária, 
com implicações nas suas trajectórias de vida. 

o debate que propomos realizar, inserido no tema deste congresso – “Classificar 
o Mundo” – incluirá, ainda, a compreensão dos lugares sociais e culturais que os países 
receptores atribuem aos diferentes estudantes estrangeiros que acolhem (e aos respecti-
vos países de origem), assim como o lugar que os estudantes se atribuem a si mesmos 
neste processo. A importância deste debate advém ainda de os estudantes se encontra-
rem numa fase decisiva das suas vidas, em termos da sua formação académica, social e 
política: as identidades que construírem, as amizades que forjarem, as redes sociais em 
que se inserirem e as opções que tomarem, serão, decisivas no futuro. As implicações 
deste movimento estudantil nos processos de mudança social e cultural nos países de 
origem relacionadas com o facto de muitos destes estudantes universitários (sobretudo 
os oriundos dos países em vias de desenvolvimento) virem a pertencer, ou pertencerem, 
às respectivas elites nacionais, serão outro dos temas em discussão.

INvESTIgAçãO PRELImINAR PARA um mAPEAmENTO DA COOPERAçãO 
NO ENSINO SuPERIOR ENTRE PORTugAL E OS PALOP

------------
ricardo diogo mainsel duarte

CEA/ISCTE-IUL (Diogo.mainselduarte@gmail.com)

luis orlando lopes junqueira
CEA/ISCTE-IUL (Luis.junkeira@hotmail.com)

o ensino superior tem um lugar importante nos discursos de desenvolvimento 
dos países africanos e em particular nos PALoP. Logo após a independência, a coo-
peração teve um papel central no desenvolvimento de quadros ou de formadores, com-
plementando, ajudando ou substituindo o funcionamento de universidades nacionais. 
As dinâmicas desta cooperação têm sofrido alterações, seja pela posição dos PALoP 
no contexto político internacional, seja pela evolução do sistema de ensino superior em 
cada um dos países. Contudo, a cooperação portuguesa nesta área manteve sempre um 
papel central. Assim, é importante tentar perceber o que constitui a cooperação entre 
Portugal e os PALoP no âmbito do ensino superior mais de três décadas após a inde-
pendência das ex-colónias. Esta comunicação é resultado de uma investigação preliminar 
para um mapeamento da cooperação entre Portugal e os PALoP no âmbito do ensino 
superior e da investigação feita na área. A pesquisa, efectuada no âmbito de uma bolsa 
para estudantes em licenciatura, incidiu na recolha de informação relativa às relações de 
cooperação e protocolares entre as instituições universitárias portuguesas e os PALoP 
(com base numa consulta profunda a todos os sites relativos às instituições referidas), às 
teses de estudos africanos efectuadas em Portugal, assim como também nos resultados 
de entrevistas feitas com associações de estudantes africanos e gabinetes de relações 
internacionais de instituições universitárias. Pretendemos produzir uma interpretação 
desta primeira informação recolhida, procurando enquadrá-la no panorama da investi-
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São bem-vindas contribuições que tratem as classificações coloniais em situação colonial 
e/ou as suas persistências contemporâneas, tanto nas antigas colónias europeias como nas 
metrópoles, com realce para as seguintes temáticas: (i) produção de categorias e sistemas 
classificatórios no quadro de práticas de colonização; (ii) categorias e práticas de classifi-
cação associadas ao trânsito europeu para ‘culturas indígenas’, ou ao trânsito indígena para 
culturas europeias (exemplo: categorias como cafrealizado; e assimilado); (iii) modos de 
tensão, negociação, transgressão, hibridação, ou contra-hegemonia associadas a classifica-
ções coloniais, no passado e no presente; (iv) permanências e rupturas das classificações 
coloniais no mundo contemporâneo, nas mais diversas esferas da vida social.

uSOS POLÍTICOS DO FORAL DE mExIA (gOA, 1526): O ‘DIREITO INDÍgENA’ 
ENTRE O ImPéRIO E A DEmOCRACIA

------------
Ângela Barreto Xavier

ICS - UL (angela.xavier@ics.ul.pt)

o Foral de Mexia foi a primeira compilação de direitos locais realizada no ter-
ritório indiano no contexto das dominações imperiais europeias. Ao seleccionar os as-
pectos da vida das aldeias que mais interessavam à coroa portuguesa, fixando um quadro 
jurídico-político local, o documento tornou-se de grande utilidade política, sobretudo 
até estar completa a cristianização da população de Goa, na primeira metade do século 
XVII, no contexto da qual estas populações passaram a estar plenamente submetidas 
ao direito português. A partir dessa altura, porém, o documento passou a ser crescente-
mente valorizado pelas elites locais. Tanto no contexto liberal, a propósito das reformas 
fundiárias então ensaiadas, quanto, e mais surpreendentemente, quatro décadas depois 
de ter terminado a dominação colonial portuguesa, o Foral de Mexia foi utilizado como 
o ‘direito indígena’, e os seus conteúdos esgrimidos a favor da não adopção de determi-
nadas políticas oriundas do governo central (imperial e pós-colonial). Por que é que os 
‘colonizados’ aceitaram o Foral de Mexia como o ‘direito indígena’ de Goa, assim como 
a descrição mais fiável da organização comunitária daqueles lugares? Como é que essa 
adopção do idioma do ‘colonizador’ contribuiu, ao legitimar, nos usos quotidianos, as 
suas categorias, para a durabilidade da presença imperial portuguesa? E como é que ela 
reactiva, ainda hoje, o passado imperial no quotidiano dos goeses?

POPuLAçõES COLONIAIS NA LITERATuRA COLONIAL PORTuguESA DA 
PRImEIRA mETADE DO SéCuLO xx

------------
Cristina nogueira da silva

Faculdade de Direito - UNL (AnaCristinaSIlva@fd.unl.pt)

Falar a linguagem do Império é sempre conjugar, no que às populações coloni-
zadas diz respeito, a incorporação e a diferenciação. Incorporação porque os Impérios 

PALoP. Procurando relacionar as actividades desenvolvidas no âmbito de investigações 
individuais, com os resultados de encontros científicos, levantamento de dados e hipóteses 
de trabalho de investigações futuras, a presente comunicação problematiza os trabalhos 
em curso e apresenta o projecto de investigação “Formação superior e desenvolvimento: 
Cooperação Portuguesa com os PALoP”. Este projecto que se pretende desenvolver nos 
próximos anos tem como objectivo identificar a importância da formação avançada na 
concretização de projectos pessoais e, de uma forma mais abrangente, no próprio proces-
so de desenvolvimento dos PALoP, assim como contribuir para uma análise crítica da 
cooperação portuguesa neste campo de acção específico.

pAInel nº25
ClassifiCações Coloniais: passado e des/Continuidades
no Mundo ConteMporâneo

Coordenadores
rICArdo roque, ICS-Universidade de Lisboa (ricardo.roque@ics.ul.pt)
julIAnA BrAz dIAs, Universidade de Brasília (jbrazdias@hotmail.com)

Este painel pretende reflectir sobre os sistemas classificatórios e modos de percepção 
do mundo gerados pela experiência colonial. Toma-se como ponto de partida a ideia de 
que, além de um sistema de exploração económica e dominação política, o colonialismo 
constituiu um processo de enquadramento das experiências sociais através da produção 
de categorias e formas de classificação. Categorias jurídicas, por exemplo, que condi-
cionavam o acesso a direitos políticos e civis das populações; categorias científicas que, 
naturalizando hierarquias, serviam a demarcação entre colonizadores e colonizados, bem 
como internamente a comunidade de colonizadores; e ainda um leque variado de outras 
classificações sociais (religiosa, estética, geográfica, comportamental etc.) que forneciam 
um mapa de navegação na paisagem colonial, visando ordem no espaço multívoco das 
relações sociais, políticas, económicas e de género. No período colonial, estas classifica-
ções estiveram em muitos casos associadas a estratégias de poder e criação de hegemonia. 
Porém, a heterogeneidade destas categorias e a sua coabitação com imagens contra-
hegemónicas foi, com frequência, um processo de tensões – tanto mais que a contin-
gência, hibridez, e fluidez das relações coloniais tantas vezes desafiava a prescrita ordem 
classificatória. No período pós-colonial, algumas categorias geradas pelo colonialismo 
sobrevivem; outras se mostram transformadas, mas ainda poderosas no enquadramento 
das experiências sociais. Encontramos reproduções desse olhar, no todo ou em parte, nos 
mais variados domínios: de persistentes representações raciais às formas contemporâneas 
de classificação e hierarquização dos modos de conhecimento, das línguas, das práticas 
alimentares, das manifestações artísticas e do gosto. 
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mOBÍLIA, ADIvINHOS E TRATADOS: APRENDER A LER, ESCREvER
 E FALAR A LÍNguA CHINESA Em mACAu (SéCS xIx-xx)

------------
rui simões

Escola Superior de Comunicação Social/IELT (ruibc301@gmail.com)

Na diversidade de estatutos do universo colonial português, Macau manteve, face 
à China, um status quo singular. o aparente controlo da administração portuguesa sobre 
o território tem vindo a ser repensado no quadro de um entendimento (Fok 1978 e 
1996, Dias 1993, Alves 1995 e 2001, Saldanha 1996 e 2006, Fernandes 2006, Ping & 
Wu 2000) com abundantes focos de tensão. A população local de matriz portuguesa e 
luso-descendente situa-se social, económica e culturalmente, na charneira deste encon-
tro. As alterações económicas decorrentes das Guerras do Ópio e dos Tratados que se lhe 
seguiram dão lugar a uma intensa emigração para Hong Kong e Shanghai, afectando a 
economia, a organização social e, também, o sistema de ensino (Bray & Koo, 1999, Barata 
1999, Simões, 2004). Ao examinar a escolarização emergente no último quartel do séc. 
XIX, dirigida à comunidade portuguesa local, percebe-se o valor particular atribuído às 
línguas portuguesa, inglesa e chinesa, que associa as competências apropriadas à demar-
cação e classificação das comunidades invocadas. A comunicação, assente na análise do 
discurso e da estrutura de alguns manuais de ensino da língua chinesa, produzidos ou 
adaptados localmente na viragem dos sécs. XIX-XX, dirigidos sobretudo a macaenses, 
procura apresentar as representações culturais veiculadas como modelos classificatórios, 
fundamentais para a demarcação de uma distância cultural entre as culturas chinesa e 
europeia.

A CONSTITuIçãO DA PAISAgEm. O PAPEL DA COLONIzAçãO 
PORTuguESA NA CONSTRuçãO DO ESPAçO Em CABO vERDE

------------
Andréa de souza lobo

UDF (andreaslobo@yahoo.com.br)

o povoamento de Cabo Verde foi feito pela fixação, nas terras virgens do ar-
quipélago, de colonos brancos livres e de escravos negros capturados no continente 
africano. Portugueses e africanos trouxeram consigo o seu modo de se relacionar com 
o ambiente e dele extrair os produtos necessários à sua reprodução, fazendo com que 
a paisagem física fosse sendo moldada conjuntamente com o surgimento do “homem 
cabo-verdiano”. o objetivo central do artigo é de abordar as classificações e percepções 
culturais sobre a paisagem em Cabo Verde no processo de colonização. Nesse sentido, 
parto do período da descoberta do arquipélago para analisar a visão européia sobre a 
paisagem natural da nascente colônia, quais as suas construções e formas de classificação 
sobre o ambiente e quais as influências dessas representações no contexto de formação 
desta sociedade durante os primeiros séculos de ocupação portuguesa e, hoje, nas formas 
como o homem cabo-verdiano se relaciona com o ambiente físico das ilhas. A análise 
desse modo particular de representar e se relacionar com a paisagem, bem como do papel 

foram sempre percepcionados como espaços políticos e morais ao quais pertenciam as 
populações nativas dos territórios que os compunham e não somente como espaços de 
subordinação política e de exploração económica. Diferenciação porque a percepção/
construção da diferença (cultural, racial) envolveu sempre uma reflexão sobre formas 
diferentes de governar as populações dos Impérios e vice-versa. A par disso, as socie-
dades coloniais confrontaram-se sempre, mais tarde ou mais cedo, com o problema da 
vigilância das fronteiras (raciais, culturais, socio-económicas) que deviam assegurar a 
dicotomia entre colonizadores e colonizados, categorias politicamente construídas mas 
instáveis, cuja clarificação foi, ela própria, o resultado desse esforço, nunca totalmente 
bem sucedido, de vigilância. Na verdade, outra característica invariável dos Impérios foi 
a natureza variada das suas populações, reproduzida e tornada mais complexa pela proli-
feração de populações biológica e culturalmente miscigenadas. Mestiços, mulatos, semi-
assimilados, destribalizados mas também “cafrealizados”, foram, por isso, classificações 
que surgiram para organizar mentalmente as sociedades coloniais. o que pretendo fazer 
nesta comunicação é tentar uma primeira análise destas classificações na literatura sobre 
direito e administração colonial da primeira metade do século XX.

PLuRALISmO juRÍDICO Em mOçAmBIquE: FICçãO COLONIAL 
Ou REALIDADE DEmOCRáTICA?

------------
sara Araújo

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (sara@ces.uc.pt)

os primeiros estudos que reconheceram a presença de direito fora do Estado 
situaram-se nas sociedades africanas, onde era fácil identificar a presença de diferen-
tes ordens jurídicas. Hoje, admite-se que a pluralidade jurídica existe virtualmente em 
todas as sociedades, mas reconhecem-se especificidades a vários níveis. Em África, um 
continente fortemente marcado pela experiência de dominação colonial, uma leitura que 
concebe os direitos costumeiros não como ordens normativas que sobreviveram paralela-
mente ao direito colonial, mas como mais uma imposição do colonialismo, com vista ao 
controlo e à exploração da população, tem vindo a alimentar um intenso debate sobre a 
qualidade do pluralismo jurídico contemporâneo. Nesta apresentação, centrando-me no 
caso de Moçambique e recorrendo quer ao contributo de trabalhos que têm vindo a ser 
divulgados, quer a informação recolhida empiricamente, procuro discutir se o pluralis-
mo jurídico contemporâneo é uma ficção jurídica, alheia aos cidadãos, inventada como 
parte da ideologia colonial, ou se é uma realidade legítima, que tende a contribuir para 
a promoção do acesso à justiça. Nesse sentido, questiono se o processo de (re)invenção 
da tradição e de apropriação das estruturas tradicionais por parte do governo colonial 
português foi um movimento imposto unicamente de cima para baixo ou se os moçam-
bicanos, ainda que numa posição de subalternidade, conquistaram margens de resistência 
e desempenharam um papel na reconfiguração da tradição. De forma breve, abordo as 
opções políticas do Estado pós-colonial em relação à pluralidade jurídica e discuto a 
legitimidade da pluralidade de instâncias comunitárias de resolução de conflitos face aos 
cidadãos que procuram justiça.
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tinha como interesse ulterior a avaliação e classificação da população masculina colonial 
presente nos recrutamentos. Estes métodos tiveram um lugar central no atribulado e 
complexo processo de recrutamento. Apesar da centralidade desta temática – relação 
conhecimento e poder – nos estudos coloniais não se pretende (re)enfatizar o processo de 
domínio colonial e a passividade dos corpos africanos, ou o papel central da biomedicina 
para a construção de subjectividades africanas. Intenta-se antes revelar a complexidade 
e incoerência da prática, ou seja, da contínua produção e uso dado pela companhia a 
este conhecimento. Em paralelo revelar-se-á como é que este sistema classificatório 
proto-científico moldou as experiências sociais de milhares de Africanos e como estes 
mostravam capacidade de agência. Esta temática permite ainda levantar o véu e tra-
zer a lume a complexidade de relações, com as inerentes agendas paralelas e tensões, 
que organizavam o mapa colonizador português na Angola do século XX. A Diamang 
apresentava-se como um caso à parte no panorama colonial Português. Trabalhadores 
e população eram cuidadosamente protegidos por um serviço de saúde vigilante. Um 
olhar mais atento revelará que mesmo o uso de instrumentos desenhados para avaliar 
os estranhos corpos presentes para trabalho de mina sucumbia à tentação colonial da 
exploração para o lucro.

AS POSSIBILIDADES DO CORPO INDÍgENA: O ESPAçO DAS PRáTICAS 
DESPORTIvAS COmO TERRENO DE LuTAS CLASSIFICATóRIAS

------------
nuno domingos

School of oriental and African Studies/Cesnova
(nuno_domingos@yahoo.com.br)

A criação colonial do “indígena”, resultado da acção combinada de vários dispo-
sitivos de classificação, jurídicos, científicos, civilizacionais, incluiu a construção do seu 
corpo como sujeito de possibilidades e impossibilidades humanas. A organização, mais 
ou menos formal, de actividades desportivas modernas em contexto colonial constituiu-
se como um espaço de práticas sociais no qual estas formas de classificação se impu-
seram e sofreram contestação. o desenvolvimento de práticas desportivas modernas 
em Lourenço Marques, capital da colónia portuguesa de Moçambique, servirá de base 
para esta exposição. o sistema de segregação imposto pelo poder colonial português em 
Lourenço Marques estendeu-se à organização desportiva, tanto aquela que  resultava da 
iniciativa estatal, como no quadro de competições promovidas pelo movimento associa-
tivo. Uma das dimensões fundamentais desta segregação foi precisamente a reificação de 
princípios de classificação dos corpos. No entanto, o desporto, ao proporcionar instâncias 
de comparação performativa, emergiu como uma evidente arena de contestação. Este 
efeito foi ainda mais notado, quando a própria lógica de crescimento de um mercado 
desportivo específico, guiado por interesses relativamente autónomos, instituiu deter-
minados princípios meritocráticos que, dentro das possibilidades, colocaram em causa 
mecanismos de segregação.  

que os colonizadores e viajantes europeus desempenharam ao revelar suas impressões 
sobre as novas terras, auxiliará na construção de um argumento mais amplo – que encara 
o processo de classificação e domesticação da natureza com conseqüências profundas, 
tanto no colonizador quanto no colonizado, e num grau de complexidade que não admite 
a explicação polarizada nos termos de dominação e resistência.

A uNIãO EuROPéIA E A CLASSIFICAçãO DOS TERRITóRIOS E DAS
 POPuLAçõES “Em DESENvOLvImENTO”. 

CONSIDERAçõES SOBRE A TRANSFORmAçãO
 DAS RELAçõES COLONIAIS Em RELAçõES DE COOPERAçãO

------------
natacha nicaise

NuCEC, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ(natachanicaise@yahoo.com)

Este texto apresenta alguns dos resultados da minha tese de doutorado defendida 
em Dezembro 2007 no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu 
Nacional (Universidade Federal de Rio de Janeiro). A tese trata da Política de Cooperação 
para o Desenvolvimento da União Européia (EU) para com os países da África, do 
Caribe e do Pacífico e propõe uma análise das modalidades de representação da pobreza 
nas campanhas de informação pública da UE. A tese mostrou que nessas campanhas, 
alguns tópicos são recorrentes: a apresentação de uma realidade deplorável e de uma 
intervenção necessária como fundamento de uma política da piedade ; o sofrimento e a 
distância ; o “negro” como beneficiário padrão da Ajuda para o Desenvolvimento. Nesta 
apresentação, pretendo descrever alguns dos processos sócio-históricos que permitem 
compreender as modalidades de classificação do mundo social que operam na definição 
das populações e dos territórios beneficiários da Ajuda para o Desenvolvimento européia. 
A apresentação focaliza a questão da invenção do “negro” como “sub-desenvolvido” no 
contexto pós-colonial, tomando como ponto de referência histórico a criação da Política 
de Associação em 1957 – antepassado administrativo da atual Política de Cooperação 
para o Desenvolvimento – junto com a criação da primeira Comunidade Econômica 
Européia. 

A COmPLExIDADE DA PRáTICA: RECRuTAmENTO, PESOS E mEDIDAS NA 
COmPANHIA DE DIAmANTES DE ANgOLA (DIAmANg)

------------
jorge varanda

CRIA, CMDT-LA, IHTM (jorge.varanda@gmail.com,  jfferreira@ihmt.unl.pt)

Esta apresentação centrar-se-á no uso sistemático de medidas antropométricas 
pelo Serviço de Saúde da Diamang para efeitos de recrutamento e colocação de trabalha-
dores Africanos nas minas. A incorporação de processos classificatórios da antropologia 
física e consequente desenvolvimento, no regime de saúde pública presente na Diamang 
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indivíduos e grupos num contexto de migração. A discussão é complementada com uma 
reflexão em torno das narrativas de agentes de produção, dando-se visibilidade a aspectos 
subjectivos que se intersectam com a sua actividade profissional. 

APROPRIAçõES DA RáDIO POR mIgRANTES E mINORIAS
 Em PORTugAL - ALgumAS CONSIDERAçõES INICIAIS

------------
Inês david

CRIA, FCSH-UNL (ines.david@fcsh.unl.pt) 

Falar de media e migração em Portugal tem, muitas vezes, remetido para questões 
relacionadas com as representações e discursos sobre o(s) “outro(s)” (ex: Ferin Cunha et 
al. 2004, 2006; Filho 2008). Nesta apresentação parte-se de uma perspectiva alternati-
va, e ainda pouco explorada em Portugal (Salim 2008), que privilegia as dinâmicas das 
auto-representações mediatizadas em contextos migratórios. Com base em observações 
recolhidas no âmbito de um projecto de doutoramento em fase inicial, levantam-se hi-
póteses relativas aos usos dos media nos processos de construção de pertenças e revisão 
da identidade cultural em contexto migratório, exploradas também em estudos de caso 
(Moura; Sardo 2004; Cunha 2002; Tacchi 2002; Derderian 1997). Aprofundam-se ainda 
pistas resultantes da pesquisa exploratória do terreno relativas ao enquadramento dos 
programas de rádio que se tomam como objecto de estudo considerando a forma como 
figuram em espaços públicos. Concretamente, reflecte-se sobre estas iniciativas de media 
feitas por, para, com e sobre migrantes e minorias relacionando-os com experiências de 
“media comunitários” ou “media civis” (Buckley 2005; Hintz 2007), “particularistic media” 
(Dayan 1998) e “media de proximidade” (Coelho 2006).

A CENTRALIDADE DA COmuNICAçãO NA ExPERIêNCIA mIgRATóRIA
 DE TRêS HOmENS guINEENSES

------------
teresa Costa

ISCTE - IUL (tercosta@yahoo.com)

A análise da experiência migratória é hoje atravessada pela perspectiva do trans-
nacionalismo, que permite entender como os sujeitos tomam acções e decisões, sentem 
preocupações e constroem campos sociais que os conectam à sociedade de origem e à 
sociedade de estabelecimento, tornando-se actores e sujeitos de mudança em diferentes 
sociedades. A disciplina antropológica percebe que o mundo está hoje a torna-se mais 
interconectado, seja devido à comunicação global, aos avanços tecnológicos, aos meios 
de transporte de massa, ou aos complexos sistemas globais de produção e troca, etc., 
fenómenos complexos e interrelacionais da globalização que moldam as experiências 
espacio-temporais das pessoas. Indivíduos e comunidades participam neste processo de 
formas culturalmente distintas. Esta proposta de comunicação baseia-se numa pesquisa 

pAInel nº26
antropologia dos Media - prÁtiCas, ConsuMos e representações

Coordenadores
FIlIpe reIs, ISCTE/CRIA (filipe.reis@iscte.pt)
mArtA rosAles, FCSH – UNL/CRIA (m.rosales@fcsh.unl.pt)

os media e as tecnologias de informação e comunicação (TIC) são hoje parte integrante 
da vida da maioria das pessoas e desempenham um papel crucial na organização dos 
tempos e ritmos quotidianos e nas formas de conectar-se e desconectar-se com outros, 
dentro e fora do espaço doméstico. Neste sentido, os media e as TIC têm contribuí-
do para expandir e reorganizar as formas e os padrões de interacção social, em grande 
medida graças à expansão em larga escala do consumo e utilização de computadores e 
internet, bem como das tecnologias de comunicação móvel. Estes fenómenos têm vindo 
recentemente a captar a atenção dos antropólogos, dando corpo a uma área de estudos 
designada por Antropologia dos Media. Como são consumidos e “domesticados” os media 
e as TIC no quotidiano? Como se tornam significativos, desprezíveis, ou indispensáveis 
no contexto doméstico e para além dele? Como se ligam a projectos de construção da 
identidade pessoal? Como ajudam as pessoas a sentir-se/imaginar-se parte de grupos ou 
de comunidades? Como podem constituir-se enquanto recursos estratégicos no quadro 
de processos de afirmação identitária ligados ao activismo cultural, político e religioso? 
Que papel desempenham no contexto do processo migratório? Como representam e 
eventualmente mudam as nossas imagens e percepções do outro? Estas são as questões 
centrais que gostaríamos de abordar neste painel, aberto a investigadores com trabalho já 
realizado ou projectos em curso nestes domínios.

DISCuRSOS mEDIáTICOS E O OuTRO-mIgRANTE: 
umA REFLExãO ExPLORATóRIA NO CONTExTO PORTuguêS

------------
António manuel oliveira

FCSH-UNL (antoniomtmoliveira@hotmail.com) 

susana parra
FCSH-UNL (susanaibjparra@hotmail.com) 

vanessa Cantinho de jesus
FCSH-UNL (vanessacantinhojesus@hotmail.com) 

Considerando a importância dos media de massa nos contextos socio-históricos 
contemporâneos pretende-se, num quadro de análise e reflexão antropológica, contribuir 
para o conhecimento dos discursos mediáticos: tomando-os como agentes participantes 
na constituição das representações sobre o outro. Deste modo, promove-se uma breve 
discussão em torno dos discursos mediatizados pelo jornalismo de imprensa nacional, 
onde se procura reflectir sobre processos de objectificação socio-cultural referente a 
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identitaria de varios movimientos sociales, tomando como base etnográfica organiza-
ciones socio-políticas bonaerenses y barcelonesas. Internet se presenta como una carac-
terística nueva que diferencia los movimientos de hoy en día de los llamados “nuevos 
movimientos sociales” identificados por la socio-antropología de tendencia posmoderna 
en los años 1970. En esta perspectiva, es necesario para los antropólogos y otros inves-
tigadores de las ciencias sociales que se interesan al estudio de los movimientos sociales, 
y par extensión al análisis de diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil, que 
tomen en cuenta la variable “Internet” o de manera más general “las nuevas tecnologías 
de información y de comunicación” que aparecen hoy en día como esenciales para en-
tender mejor estos grupos sociales. Sin embargo, es conveniente también de subrayar los 
limites que existen en el consumo y la difusión de Internet.

A INSuPORTávEL LEvIANDADE DA DEmOCRáCIA: “PRENSA ROSA”,
 BANALIDADE E CONFLITO

------------
david ramos Castro

Universidade de A Corunha (camusrebelde@yahoo.es)

o ritual é o caminho paradigmal da realização social e, por isso, ele tem muita 
importância na definição cultural do conceito da democracia. Partindo desta idéia e do 
modelo de drama social, o interesse da minha comunicação tem a ver com a transforma-
ção desenvolvida pelos meios de comunicação de massa e com a sua influência ao nível 
político. Para isto ponho em destaque o fenômeno conhecido em Espanha como prensa 
de corazón (prensa do coração) que, na minha interpretação, tem a qualidade de absorver 
algumas características próprias da cultura popular, transformando-as em um objeto da 
troca capitalista. Tudo isso será enquadrado em um contexto de tensão estrutural, na 
produção de conteúdos (as histórias das pessoas famosas), e de tensão simbólica, refletida 
no seu consumo. No fim, a democracia fica sob o efeito desta ritualidade especial, através 
de um novo caminho da expressão: a banalidade.

LEITuRAS DE jOgO - umA BLOgOSFERA CLuBISTA
------------

rahul Kumar
ICS – Universidade de Lisboa (rahul.kumar@ics.ul.pt)

Transformações recentes nos modelos organizativos dos clubes de futebol por-
tugueses levaram à criação das Sociedades Anónimas Desportivas (SAD). Trata-se no 
fundamental da transformação das lógicas associativas, democráticas, participativas e não 
lucrativas dos clubes de futebol em Portugal em organizações de cariz empresarial. A 
hegemonia das novas formas de organização dos clubes e do enquadramento mediático 
do jogo (que se concentra em torno dos bastidores do jogo, nomeadamente a especula-
ção sobre transferências de jogadores ou polémicas relacionadas com arbitragens) tem 

de terreno que recolhe as narrativas biográficas de três homens guineenses e os acompa-
nha em inúmeras situações do seu quotidiano. Estes homens ainda não conseguiram re-
agrupar a sua família em Portugal e a manutenção activa e efectiva das relações familiares 
é parte essencial da estruturação quotidiana das suas vidas. o uso do telemóvel é central 
para esta manutenção das relações pessoais. Uma das ideias a explorar será, através de 
exemplos da prática etnográfica, perceber como o uso das tecnologias de comunicação 
móvel, alteram os padrões de interacção destas famílias, definindo o espaço das relações 
sociais como um espaço transnacional. outra das questões a analisar serão os momentos 
de sociabilização entre pares sociais em diáspora e como o consumo de certos meios de 
comunicação se tornam centrais para a afirmação colectiva de um sentido de comuni-
dade migrante.   

ImIgRANTES PORTuguESES E uSOS DA INTERNET
------------

Catarina silva nunes
Universidade Aberta (cnunes@univ-ab.pt) 

Esta proposta de comunicação é enquadrada por um contexto mais lato, decorren-
te de uma pesquisa em curso sobre “As representações do catolicismo em França e em 
Portugal pelos imigrantes portugueses em França. Aquando de uma abordagem a uma 
pessoa migrante, não católica, a quem pedi a concessão de uma entrevista, a dita pessoa 
encaminhou-me previamente para um conjunto de sites na internet sobre migrações 
portuguesas. A visita a esses sites, que serão objecto de análise de discurso – o qual cons-
tituirá o âmago da minha apresentação – permitiu-me verificar não uma especial ligação 
dos imigrantes portugueses à internet, mas sim os usos que os portugueses dela fazem 
no sentido da construção e da auto-apresentação da identidade. o modo como a suposta 
identidade portuguesa é manipulada e recriada na internet será então muito valorizado 
nesta comunicação. Esta proposta implica não tratar a internet como uma tecnologia 
que virtualiza, mas como um sítio onde se podem encontrar lugares antropológicos no 
sentido em que Marc Augé utilizou o termo.

LA CyBER-mILITANCIA: ¿INTERNET, uN ELEmENTO CENTRAL 
PARA EL ACTIvISmO POLÍTICO DE LOS mOvImIENTOS 

SOCIALES CONTEmPORáNEOS?
------------

Cédric masse
EHESS, Universitat de Barcelona (masse.cedric@gmail.com)

Este paper quiere aportar sobretodo algunas respuestas a una de las preguntas cen-
trales del panel: “Como podem constituir-se enquanto recursos estratégicos no quadro 
de processos de afirmação identitária ligados ao activismo cultural, político e religioso?” 
Quiere mostrar como Internet aparece como un elemento central para la afirmación 
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espírito da alma, com base em Hegel, esse conforto requerido para os judeus. Foi Bauer, 
sem dar por isso, que fez de Marx um analista materialista de história, definido no seu 
texto de 1844: Manuscritos de 1844, especialmente o Terceiro, ou não tivesse analisado o 
pensamento dos alemães no seu texto A Ideologia Alemã, de 1846, no qual aprofunda a 
tese da alienação. 

Marx era um devoto luterano, não apenas pela sua educação na Bíblia Alemã 
de Lutero, ou pela aprendizagem do Catecismo de Lutero e Calvino, bem como pelas 
causas porque lutou. Nascido e vivido em berço de ouro, abandonou toda a riqueza para 
dedicar vinte anos da sua vida a escrever, no Museu Britânico, o Esquema ou Grudrisse, 
entre 1857-1859, e assim preparar duas obras fundamentais que mudaram a forma de 
analisar a história: Crítica da Economia Política, datada de 1859, e O Capital. Crítica da 
Economia Política.

Infelizmente a hermenêutica de Marx é, normalmente, conhecida por um único 
texto: O Manifesto Comunista, uma peça de arte para entender a história, que define a 
luta de classes, acabando com essa frase sempre usada e mal entendida “Proletários do 
mundo, uni-vos”; e por uma frase do seu texto de 1843: Crítica a Filosofia do Direito 
de Hegel, em que diz; “A religião é o ópio do povo”. Também Freud, Émile Durkheim 
e Marcel Mauss o disseram mais tarde. A frase não era endereçada às confissões, mas 
ao Presbítero luterano Wilhelm Hegel, que defendia a fé, como estava mandado por 
ser sacerdote luterano, com as armas do seu intelecto. Marx, luterano, não atacou a sua 
confissão, apesar de ter abandonado a sua prática, como aconteceu com a maior parte dos 
adultos não empenhados em a divulgar, como Hegel e Bauer. 

o meu objectivo não é explicar Marx. Há os que dizem que sabem da sua dou-
trina, mas não a entendem: é necessário ser historiador, economista e saber da ciência 
do Direito, para entender a sua hermenêutica. A minha hipótese é simples: se não fosse 
homem de fé, nunca teria abandonado o seu berço de ouro e a riqueza do Conselheiro 
Privado do Governante de Tréves, o muito católico Barão Ludwig von Westphalen, o pai 
da sua mulher Johanna ou “Jenny”von Westphalen.

A vida de Marx foi dedicada à defesa dos oprimidos do modo de produção 
capitalista.

encontrado oposição na blogosfera futebolística portuguesa, composta por cerca de mil 
blogs. 

Destacam-se, neste contexto, os blogues mantidos por adeptos do Sporting Clube 
de Portugal. A não sobreposição das identidades clubistas em Portugal com outras linhas 
de clivagem (religiosas, politicas ou de classe, por exemplo) leva a que esta oposição se 
desenvolva a partir de categorias como “amor à camisola”, que resume a ideia de uma 
relação desinteressada e apaixonada pelo clube e que formata aquilo que poderemos 
designar como a “economia moral do adepto”. 

o objectivo desta apresentação será explorar, a partir da análise dos blogues do 
Sporting, e a sua relação com a imprensa desportiva, o contexto em que emerge a ideia 
do “amor à camisola” e como sustenta as resistências ao processo de mercantilização 
do clube. Neste cenário a blogosfera tem sido importante não apenas na organização 
e divulgação de discursos contra-hegemómicos como tem sustentado a criação de um 
conjunto de movimentos e organizações que reivindicam uma maior participação dos 
sócios na vida do clube.

Sessão Complementar

mARx, um DEvOTO LuTERANO
------------

raúl Iturra
ISCTE (lautaro@netcabo.pt)

Num dia qualquer do ano de 2007 enquanto escrevia as minhas Sessões de 
Etnopsicologia da Infância, proferidas como aulas para os meus discentes do ISCTE 
e da UTAD - Pólo Miranda do Douro, com o título: A psicanálise da sexualidade das 
crianças. Venturas e desventuras. Ensaios de Etnopsicologia da Infância. Processo de ensino e 
aprendizagem – Ano 2005, para serem convertidas em livro, encontrava-me num processo 
de recuperação de uma doença que mata e, para morrer dignamente, pensei pôr em 
palavras escritas o que era esta ideia da Etnopsicologia da Infância. 

Para descansar um pouco da escrita, por acaso fui a uma livraria onde encontrei um 
livro escrito por Joseph Ratzinger (Papa Bento XVI), datado de Abril de 2007, intitulado 
Jesus von Nazareth, que entrava na análise da vida do profeta Jesus, comentando, como 
Marx tinha entendido no seu texto A Ideologia Alemã, de 1846, o conceito de alienação. 
Temática sobre a qual Jesus pregou. o livro e o meu saber sobre a obra e vida de Karl 
Marx, além de ser eu um investigador em religião, fizeram saltar uma ideia: como era 
Karl Marx.    

Lancei-me então num novo desafio. Qual a hermenêutica de Marx? 
Marx nunca teria escrito recensões sobre A Questão Judaica, de Bruno Bauer, de 

1843, se não se interessasse pelo bem-estar e conforto de seres humanos abusados, ma-
nipulados e enganados pelo Primeiro-Ministro do Kaiser Wilhelm I, o príncipe von 
Bismarck. Assim como, se Bauer não tivesse defendido, com argumentos idealistas, do 
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dentro como fora da Internet. Mais do que dois domínios apartados, “real” e “virtual” 
interpenetram-se de variadas formas, quer porque os seus protagonistas transpõem a sua 
actividade para dentro da internet, quer porque esta intervém, de múltiplos modos, na 
elaboração de várias das suas manifestações off-line. Foi justamente este vaivém entre 
a “rua” e a internet que a pesquisa realizada procurou captar. Tal implicou, do ponto de 
vista prático, a adopção de uma estratégia de observação (sobretudo de cariz etnográfico) 
dentro e fora da internet, acabando esta por funcionar tanto enquanto objecto de estudo 
como enquanto instrumento de recolha de informação.

INTERACçõES, ExPERIêNCIA ESTéTICA E CONSTRuçãO DE SIgNIFICADO 
COmO ExPERIêNCIA muLTI-SITuADA – um ESTuDO ETNOgRáFICO DA 

CRIAçãO DE CONTExTO NOS muNDOS vIRTuAIS
------------

paula justiça
CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual (paulaj@sapo.pt)

Casimiro pinto
CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual (casimiro.pinto@netcabo.pt)

De acordo com o blog oficial de Second Life é o território que dá o sentido de 
presença, de permanência e de limites no mundo virtual. Neste modelo de realidade 
virtual as actividades e as comunidades sobrevêm dentro de um universo virtual repartido 
entre pessoas com quem, eventualmente, se interage no mundo-actual (ainda que não 
necessariamente). Não é de estranhar, então, que a capacidade do habitante virtual de 
imaginar e produzir o contexto dos mundos virtuais que povoa, denotem o efeito de 
contaminação do mundo-actual que, de alguma forma, afecta essa capacidade. É toda 
uma errância que põe em relevo a diversidade de significados, de papéis e de funções que 
cada habitante dos mundos virtuais atribuiu à sua experiência de cidadania virtual. 

Poderá então, sendo este o caso, o antropólogo migrante dos mundos virtuais 
dispensar as oportunidades de observação participante que o vincule a espaços físicos 
partilhados com os habitantes virtuais que participam na investigação? É toda uma 
errância que incita um investigador nómada onde antes se exigia o sedentarismo de 
uma permanência prolongada numa comunidade concreta e perene, sem que contudo se 
ponha em causa a actualidade da antropologia e dos seus métodos na abordagem destes 
novos “terrenos”.

Esta comunicação centra-se no estudo etnográfico das disjunturas (descontinui-
dades de sentidos por um lado, continuidades nas necessidades de ocupar um lugar na 
comunidade e de povoar espaços, por outro) criadas entre os mundos virtuais e o mundo-
actual do utilizador, partindo do par temático jogo/experiência estética. Com o olhar 
focado nos processos de criação e de relacionamento social nos mundos virtuais, procura-
se estabelecer o contributo da antropologia visual para a compreensão da forma como os 
seus utilizadores entendem as suas acções e relações nos ambientes e nos contextos que 
as conformam e as tornam contingentes.

pAInel nº27
teCnologias digitais: novos oBjetos eMpíriCos 
e prÁtiCas de pesquisa etnogrÁfiCa 

Coordenadores:
josé dA sIlvA rIBeIro, Lab. Antropologia Visual/CEMRI (jsribeiro.49@gmail.com) 
rICArdo CAmpos, CRIA (rmocampos@yahoo.com.br)

os terrenos e objectos da antropologia alteraram-se nas últimas décadas, os processos 
etnográficos também, como resultado de novos paradigmas epistemológicos, éticos, polí-
ticos, mas também em função de uma série circunstâncias sociais, culturais e tecnológicas. 
A crescente dependência tecnológica das nossas sociedades suscita interrogações acerca 
de novos hábitos e práticas culturais, novos modelos de comunidade e de interacção 
social. Novos objectos de pesquisa antropológica são suscitados pela digitalização de 
um quotidiano habitado pelos computadores, pela internet, pelos videojogos, pelo vídeo 
e fotografia digitais, entre outros tantos recursos tecnológicos. Uma etnografia destas 
realidades emergentes, para além de possível, é indispensável para um conhecimento 
mais próximo das relações culturais que se estabelecem entre o homem e as extensões 
tecnológicas que este cria. 
Esta é uma condição que atinge igualmente o âmago das Ciências Sociais contempo-
râneas. Num contexto onde as tecnologias digitais são cada vez mais importantes, onde 
a natureza logocêntrica do processo científico e da divulgação científica é questionada, 
abrem-se renovadas vias para a experimentação de novas práticas científicas. Mais aten-
ta, por um lado, ao carácter construído e arbitrário dos seus modos de representação 
do mundo e, por outro lado, à voz dos sujeitos estudados, a disciplina reivindica novos 
horizontes para a expressão etnográfica. As novas práticas suscitam questões de natureza 
epistemológica que necessitam de ser debatidas à luz daquilo que são as exigências da 
antropologia contemporânea.
Este painel propõe, então, um debate em torno das tecnologias digitais tendo em con-
sideração dois horizontes: por um lado os novos objectos empíricos, por outro lado, as 
novas práticas e concepções do processo etnográfico.

DA RuA PARA A INTERNET E DA INTERNET PARA A RuA: 
REFLExõES SOBRE um ITINERáRIO DE ETNOgRAFIA “vIRTuAL”

------------
josé Alberto simões

FCSH-UNL/CESNoVA 
(sjav@fcsh.unl.pt; jav.simoes@gmail.com)

Com a presente comunicação pretendo reflectir em torno da experiência de inves-
tigação desenvolvida no projecto de doutoramento que realizei entre 2003 e 2006, e que 
teve como propósito estudar a chamada cultura hip-hop nas suas várias expressões, tanto 
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oferecidas pela digitalização e alguns dos resultados promissores já alcançados, impõe-se 
uma reflexão sobre a utilização do hipermedia que exponha, não só as potencialidades e 
os ganhos representados por estes suportes, mas também alguns dos problemas concep-
tuais e dificuldades práticas por eles causados. É sobre estes meios e as mudanças que no 
futuro trarão para a forma de fazer antropologia que nos debruçaremos.  

ABORDAgEm ANTROPOLógICA DAS COmuNIDADES NO ESPAçO vIRTuAL
------------

josé da silva ribeiro
CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual, Universidade Aberta (jribeiro@univ-ab.pt)

Adelina maria pereira da silva
CEMRI – Laboratório Antropologia Visual, Universidade Aberta (adelinasilva@netcabo.pt)

Embora central na abordagem antropológica, o conceito de comunidade para além 
de polémico é também um conceito mutante. Interrogamo-nos se alguma vez existiram 
comunidades homogéneas, localizadas no tempo e no espaço, integradas, orgânicas, 
harmoniosas. As sociedades contemporâneas desagregam-se em múltiplas características 
e formas de cooperação e desenvolvem outras. As tecnologias contribuíram ao longo 
dos dois últimos séculos para essa desagregação e reagregação. A Internet é vista como 
uma nova e eficiente ferramenta capaz de auxiliar os investigadores a conhecerem me-
lhor os seus “habitantes” quer em ambiente virtual quer em ambiente presencial, quer 
contribuindo para o desenvolvimento de interacções virtuais qualquer que seja o seu 
objectivo e natureza que reconfiguram estes novos conceitos - comunidades de práticas, 
comunidades virtuais, comunidades virtuais de aprendizagem – quer propiciando novas 
formas de convivência, de relação e de linguagem. 

A presente investigação é resultado da etnografia no ciberespaço de um wiki de 
uma comunidade de aprendizagem, enquadrada no conceito de comunidade de prática. 
o estudo apoia-se no quadro teórico do conceito de Construção Social da Tecnologia e 
formula seu objecto de estudo num todo sóciotécnico onde os componentes humanos, 
tecnológicos e conteúdos se cruzam, inter-relacionam e completam. A negociação de 
sentido e a moderação assumem-se como principais objectivos da comunidade, através 
da participação aberta e da produção significativa de informação e conhecimento. o 
equilíbrio e a sustentabilidade desta comunidade são conseguidos através de diversos 
mecanismos sóciotécnicos, para os quais a identidade e a colaboração contribuem de 
uma forma activa.

A CONSTRuçãO DO ImAgINáRIO SOCIAL DO ImIgRANTE BRASILEIRO Em 
PORTugAL Em REDES SOCIAIS DA INTERNET

------------
rodrigo saturnino  

FL - UL (rodrigo.saturnino@gmail.com)

A pesquisa apoia-se na análise descritiva da funcionalidade das Redes Sociais na 
Internet utilizadas por imigrantes brasileiros residentes em Portugal com o objectivo de 
discutir a web como um “lugar” de construção/ reconstrução da identidade brasileira, 
manutenção de afectos, reagrupamento social, superação dos discursos institucionais, 
interacção entre as nacionalidades brasileira e portuguesa e novas formas culturais de 
comunicação. Utiliza-se o método etnográfico virtual e a análise de conteúdos para 
apresentar os aspectos constitutivos dos códigos e significados compartilhados em seu 
interior, a forma estabelecida de sociabilidade e a linguagem neste grupo social. 

Nesta comunicação, apresenta-se uma descrição etnográfica da “fala” escrita da 
comunidade virtual denominada “Brasileiros em Portugal” na Rede Social orkut, onde 
foi possível observar a configuração da condição social dos imigrantes participantes do 
grupo, a forma de administração dos relacionamentos, os mecanismos e as formas de 
interacções sociais entre estes indivíduos.

OS SuPORTES HIPERmEDIA E O TRABALHO ANTROPOLógICO. PODEm AS 
ImAgENS vALER TANTO COmO AS PALAvRAS?

------------
josé Cavaleiro rodrigues

Escola Superior de Comunicação Social, IPL (jrodrigues@escs.ipl.pt)

Desde os primórdios da disciplina, os antropólogos sempre mostraram uma 
apetência particular pela utilização da imagem. Mesmo quando o desenvolvimento das 
tecnologias ainda não permitia uma exploração plena dos meios, já a curiosidade e a 
vontade experimental faziam com que muitos se fizessem acompanhar dos equipamen-
tos nas expedições ao terreno. Mais de um século depois desta ligação ter começado, 
a antropologia está longe de assegurar a definição clara de uma função e de um lugar 
para a imagem. A contradição entre simples aplicações documentais e ilustrativas e os 
projectos para uma disciplina capaz de produzir um ‘conhecimento sensorial’ dos objec-
tos; a incompatibilidade entre metodologias objectivas e subjectivas; a incoerência e a 
desarticulação do campo subdisciplinar, são algumas das manifestações da ambiguidade 
do estatuto conferido pela antropologia às suas expressões visuais.

Depois das revisões pós-modernas e pós-coloniais terem abalado as certezas lo-
gocêntricas, criaram-se condições para resolver equívocos e desencontros e repensar o 
enquadramento das imagens na investigação e no conjunto das práticas antropológicas. 
Na última década, o aperfeiçoamento do hipermedia veio disponibilizar a infra-estrutura 
tecnológica que faltava para se começar a trabalhar em novas formas de proceder à integra-
ção de imagens, palavras e sons nos conteúdos da antropologia. Perante as oportunidades 
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a nossa atenção para outros tópicos, como o do desenvolvimento e o das assimetrias 
económicas e sociais que marcam o nosso mundo. 

Este painel temático pretende reunir comunicações de académicos, activistas e 
técnicos ligados ao tratamento da doença, de formação disciplinar e vinculação teórica e 
política diversificada (antropologia social, sociologia, psicologia, medicina, entre outras). 
os organizadores do painel desejam vivamente contar com comunicações fundadas em 
trabalho de campo etnográfico e/ou em experiências profissionais ligadas ao activismo 
político e social e às práticas nos domínios da prevenção e do tratamento da doença em 
geral e das infecções sexualmente transmissíveis em particular. 

CONCILIAR A SuA vIDA COm A DIABETES
------------

Khalid Fekhari
Instituto Piaget - Viseu (kfekhari@viseu.ipiaget.org)

Ana margarida pia varela
Instituto Piaget - Viseu (margaridavarela@gmail.com)

raquel de sixte Herrera
Instituto Piaget - Viseu (rherrera@viseu.ipiaget.org) Emilio 

sanchez miguel
Universidad de Salamanca, (esanchez@usal.es)

Apresentação: Khalid Fekhari

Pelas complicações que pode causar (a nível cardiovascular, renal, auditivo, visual, 
amputação, disfunção eréctil), a diabetes mellitus é uma doença grave que afecta cada vez 
mais indivíduos (estima-se que existem em Portugal 300 000 diabéticos), e que exige da 
parte do doente cuidados terapêuticos e comportamentais diários. Como tal, foi objecto 
de vários estudos antropológicos. Todavia, pelo facto de ser socioculturalmente distribu-
ída, de implicar aspectos culturais importantes (práticas alimentares, representação do 
corpo, etc...) e de ter uma forte ligação ao “estilo de vida”, em suma, por ser de certa forma 
uma “doença da Modernidade”, estes estudos exploraram quase exclusivamente o caso de 
diabetes mellitus de tipo II (que é associada geralmente à obesidade e à falta de exercício 
físico) e não o do tipo I (que decorre de uma insuficiência de produção de insulina) que, 
embora muito menos prevalente (estima-se que mais de 90% dos diabéticos são do tipo 
II), pelo facto de ser difundido essencialmente entre crianças e jovens, apresenta-se como 
um campo de maior pertinência para comprender como os indivíduos percepcionam e 
vivenciam a sua doença, particularmente quando esta é diagnosticada numa fase precoce 
da vida do indivíduo, proporcionando uma gestão distinta das situações habitualmente 
estudadas em que o “mal” surge numa história de vida já repleta de acontecimentos.

DA ETNOgRAFIA DIgITAL à mONOgRAFIA DIgITAL: 
RELATOS DE umA ExPERIêNCIA

------------
ricardo Campos

CRIA (rmocampos@yahoo.com)

A presente comunicação parte de uma reflexão pessoal acerca dos limites e possi-
bilidades oferecidas, actualmente, por uma crescente panóplia tecnológica que transfor-
ma os modos como o cientista social pode aceder a diferentes realidades empíricas. As 
tecnologias digitais são elementos importantes e perfeitamente integrados em diferentes 
contextos sociais e culturais, sendo ferramentas importantes para comunicar, aceder ao 
mundo e construir representações colectivas sobre o mesmo. Hoje, fazer trabalho de ter-
reno implica, muitas vezes, uma participação e imersão em redes virtuais, o domínio de 
distintos utensílios digitais, uma familiarização com o intenso trânsito desmaterializado 
de referências de diferente natureza. Estes contextos obrigam o etnógrafo a conhecer 
novos circuitos e convenções comunicacionais, modelos e saberes tecnológicos, de forma 
a compreender e participar plenamente de novas culturas tecnológicas que não podem 
nem devem ser ignoradas. Estas novas realidades sugerem, mesmo, uma reavaliação dos 
procedimentos etnográficos e dos formatos de divulgação de conhecimento, na medida 
em que a imersão em novas culturas tecnológicas equivale a um profundo reequaciona-
mento dos modelos epistemológicos tradicionais e dos dispositivos retóricos da disciplina 
antropológica.

pAInel nº28
CiênCia, polítiCas e prÁtiCas soCiais - 
questões e perspeCtivas soBre a doença 

Coordenadoras
mArtA mAIA, CRIA/ISCTE (maia_marta@hotmail.com) 
FernAndo BessA rIBeIro, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (fbessa@utad.pt)

o aparecimento de novas doenças infecciosas, tal como o VIH/SIDA, no século XX, 
veio colocar em causa perspectivas e tendências dadas por adquiridas nos mais diversos 
campos, nomeadamente o da ciência. A doença interpela as ciências médicas e as suas 
convicções triunfantes relativamente à eliminação das doenças infecto-contagiosas. As 
doenças infecciosas de transmissão sexual suscitam um feixe de questões, controvérsias 
e estigmas sobre os diferentes papéis, usos e relações que envolvem o corpo, as práticas 
sexuais e os afectos, que importa conhecer, compreender e discutir. Ademais, num con-
texto de disseminação desigual das infecções sexualmente transmissíveis e considerando 
a forma como esta se faz sentir nas diferentes geografias do globo, a doença convoca 
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A PREvENçãO SExuAL - ENTRE A INFORmAçãO E AS CRENçAS 
------------

pedro moura Ferreira
ICS – Universidade de Lisboa (pmferreira@ics.ul.pt)

A comunicação aborda as incongruências que sistematicamente são assinaladas 
nas práticas preventivas, sendo uma das mais relevantes a de que o acesso à informação 
não é suficiente para mudar os comportamentos. A ideia de um sujeito informado é, 
possivelmente, um mito, mas mais importante do que equacionar o papel da informação 
ou da sua falta no processo de decisão do sujeito, é admitir que as crenças e representa-
ções sobre a sexualidade e o risco que são desenvolvidas paralelamente ao processamento 
informativo podem contrariar as ilações racionais que dele decorrem. É sobre a arti-
culação entre informação, risco e representações da sexualidade que a comunicação se 
centra. Procuraremos enunciar configurações discursivas em torno dessa tríade porque 
pressupomos a existência de incongruências entre elas. Um nível elevado de informação 
pode não dispensar, por exemplo, crenças sobre o preservativo que tendem a dissuadir o 
seu uso. Admitindo que assim seja, a manifestação de incongruências situar-se-ia num 
nível cognitivo independente do plano comportamental. A tensão conflituante entre a 
racionalidade, mesmo que limitada, e as crenças tornar-se-ia um catalisador dessa ma-
nifestação. A resultante em termos preventivos poderá não ser linear pelo que não se 
deixará de estabelecer articulações entre, por um lado, as diferentes configurações que 
resultam da confluência da informação e das representações e crenças sobre o risco e 
a sexualidade, e, por outro, as modalidades das práticas preventivas. Essas articulações 
serão estabelecidas a partir de informação quantitativa que consubstancia as respostas 
dos sujeitos e que permite identificar as diversas configurações por eles organizadas.

A SExuALIDADE E O vIH/SIDA Em jOvENS PORTuguESES 
DE DIFERENTES REgIõES

------------
victor Cláudio

Instituto Superior de Psicologia Aplicada (vclaudio@ispa.pt)

paula sousa
Instituto Superior de Psicologia Aplicada 

Apresentação: victor Cláudio

Neste trabalho temos como objectivo comparar as crenças e atitudes sobre sexuali-
dade, saúde, doença e os comportamentos de risco em relação ao VIH/SIDA, em jovens 
portugueses, de ambos os sexos, entre os 15 e 30 anos, que habitam em cinco distritos, 
Lisboa, Setúbal, Santarém, Vila Real e Beja.

A amostra é composta por aproximadamente 3000 sujeitos. Utilizamos dois ques-
tionários: a) Um questionário, que avalia as crenças e atitudes sobre sexualidade, saúde, 
doença e VIH/SIDA. Constituído por 7 questões de associação livre, 14 questões abertas 

(CON)vIvER COm O vIH/SIDA: DOENTES E SERvIçOS DE SAúDE
 NO INTERIOR PORTuguêS

------------
octávio sacramento

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (riosacra@portugalmail.pt)

Fernando Bessa ribeiro
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (fbessa@utad.pt)

Partindo de uma pesquisa de terreno destinada a traçar o diagnóstico sócio-
sanitário do VIH/SIDA no distrito de Bragança, a comunicação procura reflectir sobre 
os modos como as pessoas infectadas convivem diariamente com a doença, prestando 
particular atenção aos processos e circunstâncias subjacentes ao seu acesso aos serviços 
de saúde. os objectivos centrais da reflexão passam por: (i) compreender os impactos 
da doença nos quotidianos das pessoas infectadas; (ii) interpretar as representações e a 
gestão pessoal da infecção por parte dos doentes; e (iii) examinar os condicionalismos 
sociais e burocráticos no acesso aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde, procurando 
detectar eventuais práticas estigmatizantes exercidas pelas instituições de Saúde e/ou 
pelos actores sociais que nelas exercem a sua actividade.

O SExO SEguRO Em CONTExTOS INSEguROS: REFLExõES SOBRE HIv/
SIDA Em CONTExTO DE PROSTITuIçãO Em LISBOA/PORTugAL E BELém/

BRASIL
------------

luis junior Costa saraiva
ICS – Universidade de Lisboa (luisjsaraiva@yahoo.com.br) 

A prostituição sempre foi um espaço que ao olhar das autoridades médico-policiais 
do século XIX e inícios do XX, tanto no contexto brasileiro como português, era propício 
para a contaminação por doenças como a sífilis, e as prostitutas eram então acusadas 
de espalhar o temível mal de Vénus. Com o surgimento do HIV/SIDA no cenário da 
saúde mundial, algumas imagens de um passado próximo retornam. os dispositivos de 
controle não são da mesma ordem e não é somente o Estado que surge alarmado com tal 
situação, mas os próprios doentes. As prostitutas que antes eram isoladas em dispensários 
antivenéreos, agora são solicitadas a unirem-se na luta conta a SIDA. o objetivo da 
presente comunicação é abordar algumas dessas imagens da doença presentes nos relatos 
de trabalhadoras do sexo em zonas de prostituição no Brasil e em Portugal em tempos 
de HIV/SIDA. Abordar ainda a relação entre o medo da doença e as preocupações pre-
ventivas relacionadas com condições reais de existência vivenciadas na atividade laboral 
da prostituição.
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pAInel nº29
Consenso e dissensÃo: responsaBilidade ColeCtiva 
 e autonoMia individual 

Coordenadores
mAnuelA Ivone CunHA, CRIA-UM, IDEMEC (micunha@ics.uminho.pt)  
jeAn-Yves durAnd, CRIA-UM, IDEMEC (jydurand@yahoo.com)

Algumas inovações técnicas, o aparecimento ou a identificação de novos perigos ou 
doenças, a definição de novos riscos pelas “autoridades científicas”e as evoluções éticas 
em torno do “intolerável” (ligadas por vezes a contextos multiculturais) obrigam as so-
ciedades contemporâneas a repensar os limites entre autonomia individual e responsabi-
lidade colectiva, especialmente quando a relação do público com a autoridade científica 
é marcada por uma maior desconfiança.
Esta questão torna-se particularmente premente no que diz respeito à relação dos cidadãos 
com o seu próprio corpo, seja perante certas limitações ou proibições legais (consumo de 
certas substâncias, por exemplo) ou as prescrições impostas pelo Estado (vacinação, em 
certos países). Num quadro geral de redefinição da autoridade e dos poderes do Estado, 
os constrangimentos inerentes às políticas de saúde pública, por exemplo, são postos 
em causa em favor de práticas individualizadas. Simultaneamente, a fragmentação de 
orientações éticas outrora largamente implícitas e hegemónicas (cf. o debate em torno da 
questão eutanásia / cuidados paliativos) leva à crescente objectivação e à instituição de 
normas que podem colidir com as práticas reais.
São assuntos que as ciências sociais têm já abordado, mas as rápidas evoluções recentes 
configuram contextos que precisam de uma atenção etnográfica renovada. Embora as in-
terrogações ligadas às questões de saúde sejam aqui inevitáveis, a reflexão deve abranger 
outras áreas de redefinição ética: a noção de “interesse da criança” face às reivindicações 
de reconhecimento de novas modalidades de parentalidade, a moralização ecológica, a 
emergência da categoria jurídica dos “bens sensíveis” e da noção de “dignidade animal”, 
por exemplo. Um alcance comparativo permitirá fornecer pistas para a análise de si-
tuações complexas com profundas implicações em termos de cidadania e de direitos 
fundamentais.

«OS mEuS FILHOS já vãO à ESCOLA»! DISSENSãO E ORDEm juRÍDICA, 
Ou DE COmO O ESTADO SE ImPõE AO INDIvÍDuO

------------
virgínia Henriques Calado

ICS, Universidade de Lisboa (vmcalado@ics.ul.pt)

Pelas implicações profundas que acarreta, é legítimo esperar que a decisão judicial 
de retirar filhos menores a seus pais decorra de uma particular ponderação por parte 
das autoridades envolvidas. No caso concreto que aqui tomaremos para análise, essa 

e 7 questões fechadas; b) Um questionário que avalia atitudes e comportamentos sobre a 
sexualidade e práticas sexuais, constituído por 54 questões fechadas.

os resultados apresentam diferenças no que concerne à região e género. Discutimos 
os resultados com base no modelo cognitivo de crenças e atitudes, preconizado por Beck. 
Apresentamos propostas de aspectos essenciais, específicos para cada género e região, 
que na nossa perspectiva devem integrar programas de prevenção primária para o VIH/
SIDA, bem como programas de educação para a expressão da sexualidade. 

INFORmAçãO, EDuCAçãO E COmuNICAçãO. A PRODuçãO DE mATERIAL 
DE PREvENçãO DO vIH/SIDA

------------
maria teresa santos

Cidadãos do Mundo (teresacrias@gmail.com) 

o que se pretende mostrar com esta comunicação é que a adequação do material 
de IEC para promoção de comportamentos seguros face às IST/VIH/SIDA é um as-
pecto fundamental na eficácia das campanhas de prevenção e controlo.

outro aspecto que é aqui defendido, é que é através da participação das próprias 
pessoas no processo de produção das mensagens que esta adequação é conseguida. Este 
aspecto tem como implicação o maior envolvimento das pessoas em campanhas de pre-
venção e controlo em detrimento de profissionais e criativos.

REPRESENTAçõES E COmPORTAmENTOS Em RELAçãO AO TESTE DE 
DIAgNóSTICO DO vIH/SIDA

------------
marta maia

CRIA, ISCTE (maia_marta@hotmail.com)

Khalid Fekhari
Instituto Piaget - Viseu (kfekhari@viseu.ipiaget.org)

Para lutar contra a epidemia de VIH/SIDA, impõe-se um conhecimento o mais 
preciso possível da realidade epidemiológica assim como da realidade sociocultural em 
que ela se inscreve, pois o comportamento humano e o contexto sociocultural dos indi-
víduos determinam a transmissão do vírus e, portanto, a dimensão da epidemia. Neste 
sentido, através de entrevistas semi-directivas a homens e mulheres adultos residentes 
em Portugal, tentámos compreender a forma como indivíduos categorizam os comporta-
mentos de risco e os comportamentos seguros, e as lógicas subjacentes a essas categorias; 
apreender as formas de gestão e prevenção da infecção pelo VIH, que podem ou não ser 
consentâneas com os discursos das campanhas de prevenção; e perceber os significados 
e dinâmicas que orientam as práticas dos indivíduos quanto à realização do teste de 
diagnóstico do VIH e o modo como o CAD medeia o teste.



246 247

INFORmAçãO, RESPONSABILIDADE E RISCO –
A PERSPECTIvA DO DIREITO DA mEDICINA

------------
maria do Céu rueff

Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (ceurueff@sapo.pt)

A informação em medicina ligou-se cedo ao conhecimento médico e pode dizer-
se que se encontra na base da relação médico-doente. 

Quando o médico se abeira dum doente para tratar /cuidar precisa de saber o que 
está a acontecer dentro do organismo deste, o que se traduz numa questão de observação 
e recolha de informação.

A percepção da doença pelo profissional, para lá dos sintomas físicos exteriores, 
consegue-se pela narração/revelação feita pelo doente, tornando-se fundamental ao 
conhecimento.

Tradicionalmente a revelação desta verdade foi garantida pelo médico através da 
jura do segredo, no âmbito de uma relação de confiança estabelecida entre os dois, tendo 
surgido assim a confidencialidade, fundamental ao diagnóstico, que integra, por sua vez, 
o método médico.

o alargamento da relação médica a uma equipe, no contexto da medicina hospi-
talar interdependente e interdisciplinar e a chegada ao campo de todo o tipo de novos 
actores, com a socialização da medicina, institucionalização das seguradoras e avanços 
científicos e tecnológicos, modificaram decisivamente os contornos da informação e 
respectiva protecção na prática médica. 

A tensão autonomia versus heteronomia foi ganhando corpo, saindo, por vezes, 
reforçada a individualidade face ao público. Assiste-se à construção dos conceitos de 
privacidade, auto-determinação informacional, protecção de dados pessoais e tratamento 
de dados pessoalíssimos ou sensíveis, que abordaremos. 

Mas estes mecanismos não se revelaram suficientes no âmbito da epidemia do 
HIV/Sida, que traz outras implicações à questão, relançando a confidencialidade médica 
e salvaguarda da informação. 

Afirma-se uma ética da responsabilidade de todos – mas com contornos específicas 
nos campos profissional e individual - centrada no frágil equilíbrio dos comportamentos, 
na era da sociedade de risco e do “exercício da incerteza”, numa base consensual. 

DO INTERNACIONAL AO LOCAL – A POLÍTICA DA vACINA DA mALáRIA
------------

mónica saavedra
ICS, Universidade de Lisboa / CRIA (maamsaa@gmail.com) 

A malária e a vacina da malária estão entre as questões debatidas no âmbito da 
problemática da saúde internacional, tanto do ponto de vista científico e técnico, como 

deliberação teve na base um conjunto de factores muito específicos que nos pareceu 
merecedor de análise. A opção por um modo de vida alternativo - quer dizer, por um 
conjunto de escolhas que se afastam do entendimento mais comum da ordem social 
e da visão do mundo dominante - constituiu a razão fundamental para a abertura do 
processo judicial que analisámos. As opções de vida desta família não pareciam conter, 
por si só, nada de particularmente ameaçador para a comunidade. Incluíam não querer 
vacinar os filhos, optar por um ensino doméstico em detrimento da escola e adoptar um 
regime alimentar macrobiótico. Todavia, ainda que estas escolhas sejam enquadráveis 
na legislação portuguesa, as mesmas foram associadas a um quadro de negligência que 
conduziu à alteração da guarda parental. Pelo conflito gerado, este processo reenviou-
nos inevitavelmente para a complexa relação entre Indivíduo e Estado, entre autonomia 
individual e responsabilidade colectiva. Veremos como neste conflito a capacidade de 
produzir discurso e o tornar reconhecível condicionou a decisão judicial e como as es-
colhas individuais referidas foram evocadas para reforçar a convicção de um quadro de 
negligência no cuidado de menores.  

SExO COmERCIAL: DIREITOS INDIvIDuAIS, 
SAúDE COLECTIvA E ORDEm SOCIAL

------------ 

Alexandra oliveira
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade do Porto (oliveira@fpce.up.pt)

A definição dos trabalhadores do sexo como “grupo de risco”, quer pela sua as-
sociação à doença, quer pela ligação ao tráfico e exploração sexual, convoca o controlo 
sanitário e social dos indivíduos e grupos, o que levanta questões que opõem a autonomia 
individual ao domínio colectivo. 

o aparecimento da SIDA, percebida como um novo perigo facilmente propagável, 
e a sua associação com as pessoas que se prostituem, motivou o (res)surgimento dos 
discursos e políticas de controlo dirigidas a este grupo. o corpo das prostitutas passa 
a ser percebido como alvo do controlo médico-sanitário e é definido no exterior das 
fronteiras do comercializável. Anunciam-se e instituem-se regulamentações que servem 
os propósitos de policiamento dos corpos sexualmente não normativos, o que contribui 
para acentuar a estigmatização e a marginalização dos trabalhadores do sexo. 

Posteriormente, o surgimento na Europa de grandes quantidades de imigrantes 
para o trabalho sexual redireccionou os discursos de luta contra a prostituição para a luta 
contra ao tráfico e a exploração sexual. os imigrantes no trabalho sexual são conceptuali-
zados como vítimas de tráfico e exploração, o que surge a par de um discurso humanista 
e de políticas interventivas de auxílio traduzidas em práticas repressivas de controlo das 
imigrantes ilegais. Ainda mais, esta conceptualização vitimizadora é descapacitante e 
justifica a tendência actual de criminalizar a compra de sexo.

Assim, os direitos individuais e a cidadania dos trabalhadores do sexo, nomeada-
mente dos imigrantes, e seus clientes são comprometidos em nome da saúde colectiva e 
da ordem social. 
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pAInel nº30
totens e espéCies “Bandeira”. ConCeptualizações loCais 
 e CientífiCas da natureza 

Coordenadora: 
CláudIA sousA, FCSH-UNL/CRIA (csousa@fcsh.unl.pt)

As modernas perspectivas “científicas” da conservação da natureza tendem a incorporar 
discursos e percepções locais, fazendo-o contudo dentro de uma lógica que se mantém 
dicotómica, ignorando categorias que por vezes perpassam ambos os universos. Por 
exemplo nos espaços das áreas protegidas cruzam-se diferentes, mas também coinciden-
tes, formas de classificar o mundo natural: etnoclassificações e classificações científicas. 
os pares espaços sagrados / zonas de protecção integral, animais tabus / espécies protegi-
das, totens / espécies “bandeira”, cosmogonias / ecossistemas... convivem nos redutos dos 
santuários das eco-regiões. Pretende-se com este painel promover a reflexão sob a forma 
como frequentemente as visões científicas impõem medidas sobre a natureza, alheias a 
estruturas de conceptualização de alguma forma partilhadas. Este painel acolherá, assim, 
participações que permitam esclarecer as relações entre as conceptualizações científicas 
e locais da natureza, através de estudos de caso sobre apropriações sociais da natureza, 
classificações etnobiológicas, implementação de projectos de conservação, educação 
ambiental e ecoturismo.

ETNOSSILvICuLTuRA E HISTóRIA ORAL: RELATOS SOBRE 
TRANSFORmAçõES NO uSO DE um FRAgmENTO DE FLORESTA 

ATLâNTICA Em mACujê, zONA DA mATA NORTE, PERNAmBuCO, BRASIL
------------

rafael ricardo vasconcelos da silva
Universidade Federal Rural de Pernambuco (rafaelflorestal@yahoo.com.br) 

Ângelo giuseppe Chaves Alves
Universidade Federal Rural de Pernambuco (agcalves@db.ufrpe.br)

Apresentador: rafael ricardo vasconcelos da silva

Entrevistas em história oral foram realizadas em Macujê, Pernambuco, Brasil, com 
objetivo de descrever e avaliar, numa perspectiva histórica, os relatos dos moradores sobre 
suas relações com o fragmento florestal “Mata da Guararema”. os relatos dos principais 
informantes enfatizam as transformações ocorridas ao longo do tempo no seu modo de 
se relacionar com a floresta. Nestes relatos, destaca-se o aumento das restrições de uso dos 
recursos: “hoje em dia não tem mais mata não, cobriram de cana... a mata é como um museu”, 
declarou um informante. Nesta perspectiva, compara-se a floresta a um “museu” pelo im-
pedimento do desfrute cinegético, principalmente. A presença de mulheres na floresta é 
por vezes considerada localmente como um desrespeito ao ambiente: “o pessoal tinha medo 
de entrar na mata e hoje ninguém tem mais medo, vai comboio de mulher, vai tudo”, relatou 

do ponto de vista social e cultural. Nos debates biomédicos sobre a vacina da malária 
discutem-se essencialmente questões técnicas relacionadas com a sua investigação e efi-
cácia; mas nas ciências sociais problematiza-se o significado e impacto da sua potencial 
generalização nas populações-alvo, nomeadamente a sua interferência nos processos 
locais de relação entre sujeito e grupo social, bem como a questão do fluxo de modelos 
e tecnologias envolvidos na sua avaliação e controlo, que, muitas vezes, desvalorizam e 
excluem investigações e práticas locais para o controlo da doença. 

Um olhar sobre a vacina da malária, com as questões científicas, técnicas, políticas, 
económicas, sociais e éticas que coloca, permite reflectir não só sobre as relações de poder 
subjacentes à circulação de conhecimentos e técnicas, particularmente da imunização, 
mas também sobre os limites da mundialização de modelos, projectos e valores, quando 
considerada a escala local e o sujeito. Uma reflexão sobre as hesitações e críticas à vacina 
da malária, permite ainda pensar sobre o que é questionado e discutido, a quem é dada 
voz nessa discussão, a multiplicidade de lugares onde esta se desenrola e o lugar das 
ciências sociais nesses debates.

PERCEPçõES Em TORNO DO CORPO E DA DOENçA 
Em CONTExTOS DE ETNICIDADE REFLExõES

 A PARTIR DE TRABALHO DE CAmPO ETNOgRáFICO
------------

maria josé Casa-nova
CIEd-Centro de Investigação em Educação, Instituto de Educação da Universidade do Minho  

(mjcasanova@iep.uminho.pt)

Tendo por base trabalho de campo de cariz etnográfico realizado junto de famílias 
ciganas residentes na cidade do Porto, a presente comunicação procura reflectir em torno 
das percepções sobre o valor do corpo associadas à doença e vacinação, mediadas pela 
pertença étnica.

Resultados preliminares parecem apontar para uma preocupação relativamente 
recente com a vacinação das crianças associada ao receio de consequências físicas inibi-
doras de futuras relações de sociabilidade e de compromisso intra-grupo. Num universo 
limitado de escolha matrimonial (o grupo de pertença), esta preocupação aparece plena 
de significado e de sentido para os dois géneros, já que o corpo e a imagem a ele associada 
(esta última construída a partir de padrões de beleza e de funcionalidade que apresen-
tam especificidades) constituem-se num tipo específico de capital matrimonialmente 
rentável.
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RELAçõES mITOLógICAS ENTRE AvES DENOmINADAS “LAvANDEIRA” 
(FLuvICOLA NENgETA E mOTACILLA ALBA) NO NORDESTE

 DO BRASIL E NOROESTE DA ESPANHA: POSSÍvEIS ImPLICAçõES
 CuLTuRAIS PARA A CONSERvAçãO

------------
Angelo g. Chaves Alves

Universidade Federal Rural de Pernambuco (agcalves@db.ufrpe.br) 

gilmar Beserra de Farias
Universidade Federal de Pernambuco (gilmarfarias@br.inter.net) 

josé geraldo W. marques
Universidade Estadual de Feira de Santana (gmarquesuefs@gmail.com)

As espécies de aves Fluvicola nengeta (Tyrannidae) e Motacilla alba (Motacilidae) 
são geralmente conhecidas pelo nome vernáculo “lavandeira” e são diretamente associadas 
ao pensamento mítico na Europa e na América do Sul. F. nengeta é considerado como 
animal sagrado no catolicismo popular brasileiro. Investigam-se neste trabalho as possí-
veis implicações do pensamento mítico para a etnoconservação das espécies em questão. 
Nesta pesquisa, foram utilizadas duas versões do mito da “lavandeira”, uma sul-americana, 
comum no norte e nordeste do Brasil, e outra conhecida na Europa, principalmente na 
Galícia (Espanha) e Irlanda. Cada versão do mito foi dividida em pequenas unidades 
constitutivas denominadas mitemas e posteriormente comparadas. As aves “lavandeiras” 
das duas espécies em questão apresentaram aspectos morfológicos e de comportamento 
muito semelhantes, e isto pode ter auxiliado numa possível “migração” do mito europeu 
para o continente sul-americano, fortalecendo a suposição de que populações humanas 
geograficamente distantes, mas culturalmente interligadas e convivendo com elementos 
naturais parecidos, podem apresentar esquemas cognitivos semelhantes. 

vIvER COm LEõES. A COExISTêNCIA ENTRE HumANOS E 
BIODIvERSIDADE NO w DO NIgER. OS gOuRmANTCHé

------------
joão pedro galhano Alves,

FCSH – UNL/CRIA, Université Paul Valéry (Université de Montpellier III)
(galhanoalves@yahoo.fr) 

o estudo antropológico e etnobiológico das relações entre humanos e leões 
africanos foi iniciado em 2002, na savana do W do Niger, escolhida para investigação 
por manter um ecossistema bem estruturado, com as suas espécies de grandes carnívo-
ros e herbívoros silvestres, e por aí existirem sociedades humanas, sobretudo da tribo 
Gourmantché, que conservam sistemas tradicionais de representação e de uso da natu-
reza, que incluem representações de tipo dito “animista”, e tecnologias como a caça com 
arco, a recolecção e a agro-pastorícia.  Trata-se assim de um terreno apropriado para o 
estudo da coexistência entre culturas africanas e a biodiversidade natural, e das condições 
que a tornam possível. Uma atenção especial é dada a temas relacionados com o leão e a 
macrofauna, dado serem espécies chave para o equilíbrio ecológico, e também porque a 

outro informante. No passado, a mata era mais intensamente usada pela população cir-
cundante, sobretudo para caça, atividade masculina que requer grandes áreas de floresta. 
Com a redução das florestas e avanço da monocultura, fragmentos importantes da Mata 
Atlântica ficaram sob domínio das grandes industrias sucro-alcooleiras. Recentemente, 
respondendo às exigências do mercado, algumas dessas indústrias buscam conservar suas 
florestas. o acesso da população local a essas matas, antes uma prática frequente, fica 
assim dificultado. Com o crescente apoio governamental para  produção de álcool com-
bustivel, é provavel que se intensifique esta tendência. Dificulta-se assim a construção de 
soluções para conservação ambiental que levem em conta os conhecimentos e práticas 
das populações locais.

PERCEPçõES SOCIAIS SOBRE A BIODIvERSIDADE E SuAS ImPLICAçõES 
PARA A CONSERvAçãO AmBIENTAL: ESTuDO DE umA AmOSTRA DO 

CONCELHO DE gOuvEIA (DISTRITO DA guARDA, PORTugAL)
------------

Filipa soares
FCSH - Universidade Nova de Lisboa, Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais 

Selvagens, PNSE/ICNB (filipafs@gmail.com)

susana Costa
Universidade de Stirling, ISCSP - UTL/Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,

(s.c.costa@stir.ac.uk) 

Apresentação: Filipa soares

As percepções sobre o ambiente e os seus múltiplos elementos são fulcrais para 
o cumprimento dos objectivos dos programas de conservação ambiental propostos pela 
UNESCo. Este pressuposto serviu de base à realização da investigação de cariz antro-
pológica que aqui se apresenta. A pesquisa decorreu num dos centros de recuperação 
de animais selvagens existentes em Portugal - o CERVAS -, sendo um dos objectivos 
primordiais do estudo aceder ao modo como a população que habita o concelho de 
Gouveia (distrito da Guarda) percepciona e classifica a fauna selvagem local. Para tal, 
foram seleccionadas cinco espécies: o «pintacardeiro», a «coruja», a «papalva», o «abutre» 
e o «rouba-pitos».

Foi conduzido um inquérito por questionário entre Junho e Agosto de 2008 
em seis freguesias de Gouveia (N=109): Aldeias, Nespereira, Ribamondego, S. Paio, S. 
Pedro e Vinhó. os resultados sugerem que: (1) a taxonomia popular origina uma “escala 
sociozoológica” que contrasta com a taxonomia científica; (2) a dualidade doméstico/
selvagem encontra paralelo nas dualidades bom/mau, branco/preto e próximo/distante 
(respectivamente).

A ligação das Ciências Sociais – nomeadamente da Antropologia – às questões 
ambientais é fulcral para o sucesso dos programas de conservação. A desmistificação de 
algumas concepções relacionadas com as espécies faunísticas é uma das tarefas que deve 
ser reclamada pelas Ciências Sociais, à semelhança do que se tem vindo a verificar em 
contextos fora da realidade nacional. 
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LIvINg AT THE INTERFACE: HumAN-CHImPANzEE COmPETITION, 
COExISTENCE AND CONFLICT IN AFRICA

------------
Kimberley jane Hockings

Universidade Nova de Lisboa/CRIA/Stirling University (hock@fcsh.unl.pt)

Human-wildlife interactions have existed for thousands of years, however as human 
populations increase and human impact on natural ecosystems becomes more intensive, 
both parties are increasingly being forced to compete for resources vital to both. Humans 
can value wildlife in many contexts promoting coexistence, while in other situations, 
such as crop-raiding, wildlife conflicts with the interests of people. As our closest phylo-
genetic relatives, chimpanzees (Pan troglodytes) in particular occupy a special importance 
in terms of their complex social and cultural relationship with humans. Case studies 
are presented that focus on the two chimpanzee communities (Pan troglodytes verus) 
perspective of their habitat in both Guinea-Bissau and the Republic of Guinea, West 
Africa, by highlighting the risks and opportunities presented by a human-dominated 
landscape, and detailing their day-to-day coexistence with humans. Understanding how 
rural people perceive chimpanzees and how chimpanzees adapt to living in anthropo-
genic environments will enhance our understanding of how people-wildlife interactions 
develop into situations of conflict and therefore can generate sustainable solutions to 
prevent or mitigate situations of conflict.

CONFLITOS ENTRE LOCAIS E vIDA SELvAgEm E A ATRIBuIçãO
 DE SIgNIFICADOS à BIODIvERSIDADE: O CASO DO PARquE NACIONAL 

DE CANTANHEz (REPúBLICA DA guINé-BISSAu)
------------

Catarina Casanova
ISCSP –  UTL, CBA, Centro de Administração e Políticas Públicas

 (ccasanova@iscsp.utl.pt)

Cláudia sousa
FCSH - UNL/CRIA (csousa@fcsh.unl.pt)

susana Costa
Universidade de Stirling, ISCSP - UTL/Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

(s.c.costa@stir.ac.uk) 

Apresentação: susana Costa

As pinturas e esculturas do Paleolítico são conhecidas representações xamanistas 
que procuravam capturar os poderes por nós conferidos a outras espécies. Porém, o ad-
vento do Neolítico veio alterar a relação humana com a restante natureza. A agricultura e 
a domesticação contribuíram para a emergência de uma relação diferente e cada vez mais 
conflituosa com os espaços naturais, a flora, a fauna e a biodiversidade. Crenças religiosas, 
economia, política, grupo étnico, género e idade, entre outras variáveis (que contribuem 

coexistência destas culturas com estas espécies revela as suas relações com a natureza em 
toda a sua complexidade. Neste estudo são abordados os aspectos ecológicos, etológicos, 
agrários, cinegéticos, socio-culturais e psicológicos dessa coexistência. Trata-se também 
de um dos primeiros estudos efectuados sobre a civilização Gourmantché. São ainda 
apontadas estratégias para a salvaguarda de culturas e ecossistemas.  

PERCEPçõES guINEENSES SOBRE O CHImPANzé
(PAN TROgLODyTES vERuS): um CONTRIBuTO ANTROPOLógICO 

PARA A CONSERvAçãO DA ESPéCIE
------------

susana Costa,
Universidade de Stirling, ISCSP - UTL/Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

(s.c.costa@stir.ac.uk) 

phyllis lee
Universidade de Stirling

Catarina Casanova
ISCSP - Universidade Técnica de Lisboa, CBA, Centro de Administração e Políticas Públicas 

(ccasanova@iscsp.utl.pt)

Cláudia sousa
FCSH - Universidade Nova de Lisboa, CRIA (csousa@fcsh.unl.pt)

Apresentação: Catarina Casanova, phyllis lee

o significado dos outros animais pode elucidar-nos sobre o que determina quais 
as espécies que funcionam como boas embaixadoras em projectos de conservação. As 
escalas sociozoológicas permitem-nos aceder às percepções do “outro” sobre a biodi-
versidade e seus significados. Procurámos aferir como é que a população de Tombali 
(Guiné-Bissau) percepciona os chimpanzés. Foram testadas três hipóteses: (1) É espe-
rada uma correlação entre significados positivos e animal comestível, com excepção dos 
chimpanzés (com outros atributos); (2) Na generalidade, os chimpanzés são percep-
cionados como “bons” animais, devido à sua aparência quase humana; (3) As atitudes 
negativas associam-se à ausência de conhecimento do seu comportamento, como conse-
quência de baixo número de encontros com estes primatas. Aplicou-se um inquérito por 
questionário (Fev./Março 2007) a uma amostra (n=257) que incluiu todos os habitantes 
adultos da região de Tombali que conseguimos contactar. Foram exibidas fotografias da 
fauna guineense à amostra, à qual foi pedido que indicasse e categorizasse as espécies de 
“boas”, “más”, “comestíveis”, “não-comestíveis”, “bonitas”, “feias”, entre outras. As análises 
descritivas e de componentes [com recurso ao SPSS (versão 16.0)] revelaram que, para 
além de algumas crenças mágico-religiosas poderem proteger os chimpanzés da caça e 
do “bushmeat”, os inquiridos não parecem nutrir grande afecto pela espécie. Felizmente 
para os chimpanzés, a sua aparência física tem-nos mantido afastados dos caçadores 
enquanto alvo. Estes primatas podem vir a ser bons embaixadores de futuros programas 
de conservação, mas apenas após um melhor entendimento dos motivos que originam 
os significados negativos – esmagadoramente revelados por mulheres e por orientações 
religiosas específicas.
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pAInel nº31
saBeres tradiCionais, prÁtiCas soCiais e Biodiversidade 

Coordenadoras
rosA melo, Instituto de Investigação Científica Tropical (rosmelo@hotmail.com; 
rosajomelo@gmail.com)
AnA CrIstInA roque, Instituto de Investigação Científica Tropical 
(ana.roque@iict.pt; anaroque@clix.pt)

Assistimos, nos últimos anos, a um interesse crescente pela temática dos saberes tradi-
cionais e da biodiversidade. A transversalidade desta matéria envolve cientistas de várias 
áreas disciplinares, evidenciando as suas múltiplas vertentes e consequentes formas de 
abordagem. 
Ao longo dos séculos, o processo de construção dos saberes acompanhou o próprio 
processo de afirmação do homem e das suas estratégias de sobrevivência, reflectindo 
o progressivo conhecimento da natureza e a consolidação de um conjunto de saberes 
e práticas que se inscreve, como memória, no quadro da cultura e da comunidade a 
que cada um pertence. Transmitidos de geração em geração, e evidenciando aspectos 
particulares da identidade própria de indivíduos e de grupos, estes saberes são parte 
integrante do património cultural de sociedades tão diversas que importa conhecer e 
preservar, num contexto de mudança social à escala local, regional, nacional e global. 
Deste modo, a discussão em torno desta temática implica também a discussão da relação 
entre o homem e a natureza, numa perspectiva de conhecimento e uso sustentado desta, 
bem como do resgate de identidades, saberes e práticas tradicionais que possam contri-
buir para uma melhoria das condições de vida das populações; implica a reflexão sobre 
as mnemotécnicas tradicionais através das quais circulam e se reproduzem os saberes de 
grupos sociais específicos, na sua articulação com os outros e com a natureza; implica, 
outrossim, a discussão em torno da tensão que envolve género/poder/mudança/tradição/
continuidade, num diálogo entre práticas, (sejam elas terapêuticas, medicinais, nutri-
cionais ou outras), representações e diversidade cultural. Nesta perspectiva, este painel 
propõe-se ser um espaço de discussão e reflexão em torno da temática da biodiversidade, 
dos saberes e das práticas tradicionais a ela relativos, em diferentes contextos sociais e 
geográficos, primando por uma abordagem comparativa e interdisciplinar, ilustrando a 
diversidade e a complexidade das sociedades em processos históricos de mudança.

para a formação da nossa identidade), têm uma influência vincada nos significados atri-
buídos aos outros animais e à biodiversidade.

o objectivo do presente trabalho foi o de aferir os significados e classificações 
atribuídos à vida selvagem e aos matos sagrados existentes dentro do próprio Parque. 
Recorrendo a uma metodologia mista, foram usadas as técnicas de observação, inquéritos 
por entrevista e questionário (N=120). os dados indicam a existência de uma catego-
rização estética da biodiversidade que está, em muitos casos, intrinsecamente ligada a 
significados mais utilitários. os matos sagrados, podem, enquanto conceito ter um efeito 
positivo na defesa da biodiversidade mas a sua dimensão (e número) é demasiado pequena 
para exercerem qualquer efeito nesse aspecto. Em alguns casos as decisões e estratégias 
económicas parecem contribuir para a destruição da importância destes espaços enquan-
to locais sagrados e de culto. As categorizações e significados atribuídos a determinadas 
espécies animais e os próprios conflitos estão correlacionados com paradigmas religiosos, 
o género e as estratégias económicas. o chimpanzé parece ser a única excepção dentro 
da biodiversidade do Parque.

“ONDE FICAm OS CHImPANzéS?” PERCEPçõES E CLASSIFICAçõES
 DE ANImAIS Em CONFRONTO Em DuAS áREAS PROTEgIDAS

 DA guINé-BISSAu
------------

Amélia Frazão-moreira
FCSH - UNL/CRIA (amoreira@fcsh.unl.pt) 

Cláudia sousa
FCSH - UNL/CRIA (csousa@fcsh.unl.pt)

paula gonçalves
FSCH - UNL/CRIA (paulezas@gmail.com) 

Apresentação: Cláudia sousa e paula gonçalves 

os chimpanzés têm vindo a ocupar o lugar de espécie “bandeira” da conservação 
da natureza na Guiné-Bissau, facto expresso, por exemplo, na sua presença no logótipo 
indicativo das instalações de ecoturismo na região do Cantanhez. A percepção conserva-
cionista desta e doutras espécies, bem como dos seus habitats naturais, tem sido imposta 
pelos projectos de preservação desenvolvidos nas áreas protegidas no Parque Nacional de 
Cantanhez e do Parque Natural das Lagoas de Cufada. A observação das práticas sociais 
das populações residentes nestas áreas e a recolha de conhecimentos zoológicos e de 
critérios de categorização de animais (em situação artificial - entrevistas e metodologia 
de “pile sorting”) permite-nos compreender a heterogeneidade cultural das percepções 
locais, a sua coexistência e/ou confronto com a visão conservacionista, bem como os 
processos de apropriação, conjugação e gestão de diferentes conhecimentos e lógicas. 
Assim, reunindo dados etnográficos com resultados de análise de retóricas e de inquiri-
ção etnobiológica, far-se-á um retrato interpretativo do confronto das “classificações” do 
mundo animal, tentando apurar “onde ficam os chimpanzés”.
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Tôr e Salir do concelho de Loulé. Manter activo o uso comum da água de rega no fundo 
dos vales, áreas tradicionalmente privilegiadas do ponto de vista dos recursos hídricos, 
pode significar para estas gentes o acautelar de um recurso indispensável a um futuro 
que se afigura incerto; incerto do ponto de vista da auto-subsistência familiar, incerto do 
ponto de vista do recurso água. ou ainda, outros motivos menos evidentes...

A muLHER E A NATuREzA: A vALORAçãO AmBIENTAL NA PRODuçãO DA 
ECONOmIA DOméSTICA à PRODuçãO SuSTENTávEL

 NO CERRADO gOIANO 
------------

verônica lima da Fonseca Almeida
Universidade de Brasília-UnB (veronicalfa@gmail.com)

Este trabalho tem como objetivo discutir sobre a valoração ambiental das práticas 
de produção da economia doméstica tradicional realizada por mulheres e sua inserção/
atualização enquanto produtos sustentáveis na atualidade no cerrado goiano. Trata sobre 
a diferenciação do valor ambiental que cada sociedade atribui aos recursos naturais e sua 
transformação, para isto descreve-se sobre algumas práticas de produção realizada por 
mulheres para contribuir com a economia doméstica no modo de vida tradicional e sua 
atual situação para a sociedade moderna. Utiliza-se como metodologia o levantamento 
da memória, por meio de entrevistas semi-estruturadas com mulheres com idade entre 
30 a 90 anos, todas residentes no município de São João D’Aliança, situado no nordeste 
do Estado de Goiás. os resultados demonstram que nos processos de produção tradi-
cional, a mulher exercia um papel relevante na economia doméstica, ao transformar os 
recursos naturais em produtos como alimentos, material de limpeza, roupas, dentre ou-
tros, complementava o sustento da família, assim havia um valor econômico e existencial, 
pois a natureza era vista como uma continuidade de seu modo de vida devendo-se ter 
um olhar de cuidado.

Já na atualidade, esta produção realizada pelas mulheres para reintegrar os valores 
e as práticas tradicionais com produtos como doces, geléias e licores com valor ambiental 
pautado na sustentabilidade sofre dificuldades diversas para ser aceito no mercado e pela 
população, pois ambos procuram os produtos industrializados por serem mais baratos, 
inviabilizando a efetividade da economia sustentável e desvalorizando neste cenário o 
papel da mulher e da natureza.

SABERES TRADICIONAIS PESquEIROS
------------

Francisca de souza miller
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Miller@ufrnet.br; fransmiller56@yahoo.com.br)

os pescadores e coletoras de Patané/Camocim vivem da pesca e da coleta na en-
seada da Lagoa Guaraíra, área do complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras, 

TéCNICAS DE PESCA E  CLASSIFICAçãO DOS mOvImENTOS DE mARéS: 
umA ABORDAgEm ETNOECOLógICA NO ESTuáRIO DO

 RIO mAmANguAPE - PARAÍBA-NORDESTE-BRASIL
------------

dandara monalisa Bezerra
Universidade Estadual da Paraíba (dand.biologa08@gmail.com)

josé da silva mourão
Universidade Estadual da Paraíba (tramataia@gmail.com)

os pescadores artesanais que vivem próximos aos manguezais e dependem de 
recursos oriundos desse ecossistema, apresentam um amplo conhecimento acerca dos 
componentes bióticos e abióticos que o integram. o trabalho foi desenvolvido em três 
comunidades: Barra de Mamanguape, Tramataia e Três Rios, e teve por objetivo estudar 
o conhecimento etnoecológico, classificação dos movimentos de marés, fases lunares, téc-
nicas e estratégias de captura dos principais peixes de importância econômica e cultural. 
A metodologia utilizada envolveu as seguintes técnicas: (bola de neve, observação direta, 
e entrevista livres e semi-estruturadas) e quantitativo (medição das malhas de redes de 
pesca). Foram entrevistados 53 pescadores, sendo que destes 29 pertencem à comunidade 
Barra de Mamanguape; 19 a Tramataia e cinco a Três Rios. A medição das malhas foi 
feita com o auxílio de uma régua metálica com 1mm de precisão. os resultados obtidos 
mostram que os pescadores organizam a periodicidade das marés mediante a influência 
das fases lunares, onde a “maré de quebramento” e de “lançamento” corresponde à maré de 
quadratura na literatura científica; e a “maré morta” e a “grande” correspondendo à maré 
de sizígia. os pescadores demonstraram ter um conhecimento sobre a dieta alimen-
tar dos peixes semelhante à literatura científica que os auxilia na correta utilização das 
técnicas de pesca. É de extrema validade o conhecimento acumulado de comunidades 
pesqueiras locais sobre os fatores abióticos e bióticos relacionados às técnicas de pesca, 
sendo importantes na definição de medidas de manejo da pesca, na orientação de novos 
focos de pesquisa e pelo valor cultural que representam.

A águA Dá, A águA TIRA - gESTãO SOCIAL DA águA DE REgA
 NO ALTO BARROCAL ALgARvIO

------------
sónia guerreiro tomé

ISCTE – IUL (tomesonia@sapo.pt)

Com a presente comunicação, procura-se dar a conhecer o modo como no Barrocal 
Algarvio, zona de regime torrencial, se gerem as situações frequentes de míngua e ex-
cesso de água em prol de uma agricultura tradicional de sequeiro e de regadio. Inseridos 
os estudos de caso de referência – o Regadio do Nascente e as hortas da Ribeira das 
Mercês – nos usos agrícolas da água, em correspondência com a pequena agricultura 
familiar de subsistência, procura-se através da análise da gestão social da água de rega 
de uso comum compreender algumas dimensões sociais (económica, jurídica, relacional, 
simbólica e outras) da sociedade do Alto Barrocal incluída nas freguesias de Querença, 
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sururu-machadinha, rubalo-corcunda, redondo, arraia-viola), o tamanho (baiacu-mirim, 
miroró-mirim), a cor (“camarão- branco, maria-preta, bagres branco, pescada-branca, verme-
lho,  garça-branca), a padronagem (camarão-rajado, mucutuca-pintada) e ornamentações 
(rala-côco, baiacu-de-espinho). os resultados mostraram que na nomeação feita por pesca-
dores e marisqueiras, predominaram as influências indígenas e portuguesas. 

PRáTICAS E SABERES TRADICIONAIS kAINgANg: PERSPECTIvAS 
INDÍgENAS SOBRE PESSOA E NATuREzA

------------
patricia Carvalho rosa

PPGAS – UNB (Pati_cr@hotmail.com)

o trabalho tem por finalidade apresentar algumas reflexões acerca da importância 
dos saberes indígenas relativos ao corpo, sua construção e formas de entendimentos que 
geram significados às práticas cotidianas. Abordado a partir da perspectiva dos coletivos 
indígenas kaingang no sul do Brasil, o texto visa discutir o conjunto de saberes e práitcas 
tradicionais evidenciam um modo particular de relação entre homem e natureza. o 
escopo do texto é analisar as três dimensões que envolvem os processos de concepção e 
formação da pessoa: o nome, o corpo e o ‘espírito’. A preocupação central é demonstrar 
que nas práticas cotidianas relativas ao ‘fazer-se uma pessoa kaingang’ perpassa a lógica 
substancial desses sujeitos com seus ambientes de vida. A existência de espaços e terri-
tórios de mata é, nesse sentido, fundamental para a atualização das condições reais de 
produção e reprodução de corpos e pessoas, de modo a proporcionar a continuidade de 
um modo particular de conhecimento, fundado em um horizonte ecológico-cultural.

DESENCuENTROS ENTRE SABERES y PRáCTICAS: LOS CONOCImIENTOS 
DEL LugAR vERSuS LAS LógICAS HEgEmóNICAS CONSERvACIONISTAS. 

uN ESTuDIO DE CASO: EL PARquE NATuRAL DE LA ALBuFERA
------------

Aida vizcaíno estevan
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Valencia (aivizes@postal.uv.es) 

Beatriz santamarina Campos
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Valencia (beatriz.santamarina@uv.es) 

Desde nuestro punto de vista, los espacios protegidos son esencialmente políticos. 
Desde sus orígenes las declaraciones de los espacios protegidos han ido acompañados de 
conflictos (usos, titularidad, límites, conocimientos, etcétera) a lo largo del mundo. En 
realidad dichas disputas responden a que la protección de áreas supone una apropiación 
y una territorialización de los recursos que, en muchos casos, limita o excluye usos y 
conocimientos locales. Tras los desencuentros por intereses y expectativas encontradas de 
diferentes actores sociales podemos observar distintos discursos sobre la conservación. 

hoje enquadrada como uma Área de Proteção Ambiental-APA (Bonfim/Guaraíras), no 
município de Ares, ao sul de Natal no Litoral Leste do RN/Brasil.

Mesmo que a produção artesanal pesqueira tenha sido tradicionalmente associada 
à pequena produção mercantil simples, estando, portanto, subordinada ao do “tempo 
do relógio” é possível afirmar que os pescadores de Patané/Camocim ainda fazem o seu 
próprio tempo, num ritmo diferente do ritmo urbano do mercado, pois sua vida segue  os 
movimentos próprios da natureza – das marés, das espécies, dos astros ou, como dizem 
os pescadores, dos “planetas”.

Adaptados a um ambiente de mangues, os pescadores demonstram um elevado 
grau de conhecimento acerca das marés e de como se portarem na captura de seus re-
cursos.  De acordo com a história oral, a lua regula o tamanho e o movimento das marés, 
afetando ainda o comportamento das plantas, dos peixes, dos moluscos e das pessoas. 
Costumam fazer uma associação das marés lunares com épocas de migração, desova, 
local de pesca, técnica de captura, entre outros (miller, 2005).

As formas de conservação dessas populações envolvem não só a observação cui-
dadosa da Natureza, como também crenças, normas e tabus culturais que vão contribuir 
para o equilíbrio e a reprodução dos ecossistemas. Um saber advindo do seu sistema de 
vida tradicional.

TuDO TEm SEu NOmE: A ETNOTAxONOmIA Em umA COmuNIDADE 
PESquEIRA DO LITORAL DA BAHIA, BRASIL

------------
Francisco josé Bezerra souto

Universidade Estadual de Feira de Santana (franze.uefs@gmail.com)

os manguezais são ecossistemas que apresentam uma alta biomassa e concentra-
ção de biodiversidade. A alta produtividade favorece a explotação por muitas populações 
que vivem tradicionalmente da mariscagem e da pesca artesanal, como é o caso da que 
habita o Distrito de Acupe em Santo Amaro-BA, situado na margem oeste da Baía de 
Todos os Santos (Bahia, Brasil). Entre os vários recursos utilizados localmente estão 
siris, caranguejos, camarões, bivalves, uma grande variedade de peixes, além da vegetação 
típica deste ecossistema. Ao longo do tempo, pescadores e marisqueiras adquiriram um 
considerável corpo de conhecimentos sobre o ambiente e seus recursos, entre os quais está 
a etnotaxonomia, que objetivamente pode ser definida como o estudo das classificações 
e nomeações dos organismos por comunidades tradicionais. o presente trabalho tem 
como objetivo abordar a classificação e nomeação de organismos feita pela comunidade 
local. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com pescadores e marisqueiras, 
buscando-se conhecer os nomes e os critérios utilizados nesta classificação. Em Acupe, 
foram registradas três categorias hierárquicas que abrangem a quase totalidade dos com-
ponentes do manguezal utilizados localmente: os mariscos, os peixes e os mangues, que são 
subdivididos hierarquicamente em tipos ou marcas. Entre outras características utilizadas 
pelos pescadores para identificar e/ou nomear peixes, mariscos e aves estão: a forma (e.g. 
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DE PAÍSES IRmãOS A INCESTuOSOS? CONjugALIDADES 
ENTRE BRASILEIRAS E PORTuguESES NO mARCO

 DAS mIgRAçõES INTERNACIONAIS
------------

paula Christofoletti togni
CRIA, ISCTE (antropo.togni@gmail.com)

Esse artigo situa-se no quadro das transformações recentes nas formas de con-
jugalidade e papéis de género em Portugal, nomeadamente o aumento do número de 
matrimónios entre imigrantes e membros da sociedade de acolhimento, forma de conju-
galidade a qual denomino de casamentos transnacionais; e no cenário da imigração bra-
sileira em Portugal marcada pelo género e por construções naturalizadas de feminilidade 
e sexualidade. Deste modo, o que se pretende analisar é em que medida os casamentos 
transnacionais são uma possibilidade das mulheres ultrapassarem modelos matrimoniais 
ou de género rígidos no país de origem; se o facto da mulher ser “estrangeira” intervém 
nas expectativas (dos homens e também das mulheres) em relação a esses matrimónios e/
ou condiciona o desempenho nos papéis de género; e, por fim, examinar de que forma a 
desigualdade de poder político, e muitas vezes económico, marcado por categorias como 
nacionalidade e imigração são geridas pelos casais. Como unidade de análise, utilizarei 
o universo de 24 mulheres brasileiras e 13 homens, com os quais trabalhei na minha 
investigação de mestrado durante os anos de 2006 a 2008. No que se refere as mulheres, 
possuem características sócio-demográficas distintas – origem regional, percurso profis-
sional, classe social, idade, etc. e percursos migratórios bastante heterogéneos – tempo de 
permanência em Portugal, motivações e expectativas para a imigração, situação legal, etc. 
–, o que permitirá apreender diferentes percursos de conjugalidade.

AmORES LEjANOS EN uN muNDO gLOBAL: RAzONES y SINRAzONES DEL 
AugE DE LAS uNIONES TRANSNACIONALES, mIxTAS O BINACIONALES

------------
jordi roca i girona

Universitat Rovira i Virgili

Desde medianos de los años noventa del siglo anterior venimos asistiendo al auge 
de los llamados matrimonios mixtos. La dimensión de este fenómeno es variada según 
países, como lo es también la geografía sentimental del amor y del deseo. Ello no obs-
tante, existe un patrón general que implica mayoritariamente la residencia neolocal para 
uno de los miembros de la unión en alguno de los países llamados occidentales o del 
“norte”. Este extremo constituye una de las razones por las cuales la consideración social 
generalizada en estos países respecto a estas parejas pasa por su calificación de “matri-
monios por interés”, entendiéndolos como una forma encubierta y efectiva de conseguir 
la legalización – los “papeles” – por parte del miembro de la unión procedente de los 
llamados países “del sur”. La investigación llevada a cabo entre hombres españoles casa-
dos con mujeres latinoamericanas y eslavas nos ha mostrado – en línea con los resultados 
que han arrojado también otros trabajos realizados en otros países   – la existencia de una 

En esta comunicación analizaremos las distintas lógicas y discursos que se pro-
ducen tras la declaración de un Parque Natural a partir de un caso de estudio: el Parque 
Natural de la Albufera (Valencia, España). En síntesis, la zona ha pasado de una eco-
nomía eminentemente agrícola, a un proceso de patrimonialización de la naturaleza que 
redefine y reorganiza el territorio a partir de un modelo mediatizado por los valores y 
el consumo urbano. La declaración de Parque Natural ha introducido nuevos usos en el 
espacio y una recalificación simbólica, económica y jurídica del territorio que responde 
a concepciones previas acerca de lo que debe ser preservado. En nuestro trabajo veremos 
cómo los habitantes de El Palmar perciben la expropiación de un espacio, que se vive 
como propio, a través de una imposición percibida desde arriba y que genera distintas 
resistencias. Al final los conocimientos locales basados en una profunda experiencia del 
medio son desplazados a favor de un pretendido saber científico. 

pAInel nº32
parentesCo e soCialidade 

Coordenadoras
AntónIA pedroso de lImA, CRIA, ISCTE (antonia.lima@iscte.pt)
mArgArIdA moz, CRIA, ISCTE (margaridamoz@gmail.com)

As últimas décadas têm sido palco de grandes transformações na sociedade portuguesa. 
os ritmos e intensidades das transformações a que assistimos nas diversas dimensões 
da vida social nacional afectam diferentemente grupos sociais e categorias de género, 
distinguindo práticas e valores sociais. A família tem sido um dos campos em que se 
verificam algumas das mais significativas mudanças. De entre estas destacam-se novas 
formas de conceber a conjugalidade, novas formas de organização e de relacionamentos 
familiares e novas formas de conceber e exercer a parentalidade. Desde o princípio do 
século XXI temos vindo a assistir na antropologia a um redireccionamento do debate em 
torno do parentesco que se afasta de modelos sistémicos e concepções biologicizantes 
destas relações. No entanto, continuamos a assistir a um debate sobre a família que tem 
por referência um modelo tradicional, que hoje em dia já não se sabe qual é exactamente, 
e argumentos de natureza biológica, legitimados pelo avanço do conhecimento e ma-
nipulação genética, que nos afastam da nova orientação da antropologia sobre o tema. 
Neste painel pretendemos organizar um debate em torno de relatos empíricos sobre 
práticas contemporâneas de vivência familiar em Portugal de forma a podermos discutir 
substantivamente a importância das relações familiares, a transformação de práticas, 
valores e ideais e as implicações destas na experiencia de vida quotidiana e na construção 
de novas representações sobre família, conjugalidade e parentalidade.
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interações entre biologia e história, entre natureza e cultura, como ponto de partida para 
a superação dessas já cansadas dicotomias.

O II PLANO NACIONAL DE COmBATE à vIOLêNCIA CONTRA A muLHER
 E SuA EFETIvIDADE NO CONTExTO juRÍDICO-SOCIAL DO muNICÍPIO

 DE SALvADOR/BAHIA/BRASIL
------------

valnêda Cássia santos Carneiro
Faculdade 2 de Julho (cassiacarneiro@f2j.edu.br; cassia.carneiro@gmail.com)

A redemocratização do Brasil e a crise fiscal ocasionaram um conjunto de refor-
mas a partir do fim da década de 1970, o que se traduz em um conjunto de mudanças nas 
políticas públicas. Neste contexto, observa-se a ampliação da participação das mulheres 
enquanto sujeitos políticos, que propugnaram pela conquista de direitos como de saúde, 
sexualidade, contracepção e a proteção contra a violência sofrida. Mais recentemente e 
sob a perspectiva das políticas públicas para promoção da igualdade entre os géneros, 
promoveu-se, em 2004, I Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, 
realizada pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres e pelo Conselho 
Nacional de Direitos da Mulher, contando com participação não apenas de membros do 
governo, mas da própria sociedade civil. o objectivo deste artigo é apresentar as con-
tribuições ocorridas dentro de do Município de Salvador no combate à violência como 
mulher e assim, demonstrar se o referido plano teve reflexo no incremento dos instru-
mentos já implantados, ou se ainda encontra-se em estágios iniciais de implementação. 
Para tanto, foi feito uso da metodologia teórico-descritiva, mediante uso da doutrina 
relacionada à proposta de pesquisa, assim como levantamento de dados publicamente 
disponíveis em meio físico ou eletrônico, confrontando tal material com os preceitos da 
Lei Maria da Penha e dos I e II Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres. 

FAmÍLIA, géNERO E FORçAS ARmADAS: REFLExõES SOBRE
 AS muLHERES mILITARES E SuAS FAmÍLIAS NO BRASIL

------------
Cristina rodrigues da silva

Universidade Federal de São Carlos, PPGAS – UFSCar (crisyellow@yahoo.com.br)

Com a entrada de mulheres nas Forças Armadas brasileiras há quase três décadas 
(desde 1980), nos deparamos com a possibilidade de formação de uma nova estrutura 
familiar: pai, mãe, filho/a, exercendo uma mesma profissão – no caso, a profissão militar. 
Calcado nisto, esta comunicação abordará uma pesquisa antropológica sobre a compo-
sição da família do militar, ressaltando aspectos do quotidiano de mulheres militares e 
suas relações familiares. Assim, de acordo com a visão delas, analisaremos como caracte-
rizam e vivem o dia-a-dia como militares e esposas/mães. Realizamos uma observação 
etnográfica na Academia Militar das Agulhas Negras (Rio de Janeiro) e entrevistas com 

mayor complejidad y pluralidad de razones y consideraciones que deben ser tenidas en 
cuenta para abordar este fenómeno: desde cuestiones referidas a los sistemas de género 
presentes en los países de los respectivos cónyuges a la necesidad de tener presente las 
posibilidades que ofrece la sociedad de las TIC, pasando por el abordaje de los cambios 
y transformaciones ocurridos en el nuevo escenario mundial tanto en el terreno senti-
mental, con el referente de la metanarrativa del amor romántico, yendo y viniendo, en el 
horizonte, como en el familiar, con la notable incidencia que tienen en el fenómeno de 
las parejas transnacionales cuestiones tales como los índices de divorcio o los cambios en 
la distribución de los papeles domésticos y profesionales.

quEm PERTENCE A quEm? NOvAS gENEALOgIAS PARA DIvERSAS 
POSSIBILIDADES FAmILIARES

------------
margarida moz

CRIA, ISCTE (margaridamoz@gmail.com)

A partir de algumas famílias homoparentais, formadas por casais do mesmo sexo 
e os seus filhos, pretende-se repensar a utilização do método genealógico em antropo-
logia, ajustando-o às necessidades dos parentes envolvidos que querem ver os seus laços 
legitimados, não apenas para resolver questões práticas da vida quotidiana, mas também 
no plano simbólico da identidade familiar. Utilizam-se os laços, que a antropologia sabe 
dependerem menos de vínculos biológicos e mais de afectos, proximidades, vivências 
e identidades, para perceber a família, e em especial estas famílias menos visíveis, os 
seus ideais e valores e as suas implicações na construção de novas conjugalidades, novas 
parentalidades e até talvez de outras sociabilidades.

muLHERES E CuIDADO: BASES PSICOBIOLógICAS
 Ou ARBITRARIEDADE CuLTuRAL?

------------
Ana maria Almeida Carvalho

Universidade de S. Paulo, Universidade Católica de Salvador (amacarva@uol.com.br)

vanessa ribeiro simon Cavalcanti
Universidade Católica de Salvador, Brasil (vanessa.cavalcanti@uol.com.br)

Reflete-se neste artigo sobre práticas e concepções a respeito do cuidar como papel 
feminino, examinando os pontos de vista psicobiológico e histórico-cultural. São sinteti-
zados dados sugestivos da maior participação feminina em tarefas de cuidado. o enfoque 
psicobiológico baseia-se no argumento do maior investimento parental feminino, que 
justificaria especializações e predisposições para o cuidar. o argumento histórico-cultural 
enfatiza a identificação com modelos como mecanismo fundamental da preservação cul-
tural dos papéis dos gêneros. Procura-se, no final, uma síntese que desvele as profundas 
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Certas obras de arte encarnam significados que são, por vezes, reconhecidos por grupos 
inteiros (M.Merleau-Ponty). Mas a arte revela, mais do que um gosto compartilhado 
(C.Geertz), ela pode ser um forte motor da crítica cultural (G. Marcus e F. Myers), ou 
pode também cristalizar e anular posições antagónicas e barrar processos de mudança 
social ( J. Clifford). Ao provocar certas objectificações, a arte pode exercer força cognitiva 
e política (M. Strathern). Enquanto um sistema de acção, a produção artística permite 
também ampliar as discussões em torno das redes de intencionalidades, a circulação e a 
recepção (A. Gell). 
A obra e o artista são consagrados quando se tornam peças-chave da reprodução e per-
petuação das mais diversas formas de poder. o poder de consagrar impõe-se como acto 
de sacralização (G.Agambem). A arte como alegoria agrega autoridade de poder e poder 
de autoridade, ao artista e a obra. A consagração acontece quando ambos, autor e obra 
passam a encarnar, a personificar, um conjunto de ideias valorizadas por um grupo, um 
povo, uma nação, ou ainda, quando confere forma ao universal. A arte molda formações 
sociais específicas ou mesmo, perpetua certas identidades colectivas. Não é por acaso 
que as alegorias mais relevantes nos últimos séculos na arte são aquelas que servem para 
demarcar fronteiras, para perpetuar certas formas identitárias. 
Em diferentes lugares e épocas a patrimonialização da arte constitui uma das mais evi-
dentes demonstrações de seu papel alegórico na cultura. A incorporação da arte como 
política de Estado conduz às mais diversas formas de consagração.
Neste sentido, as diferentes expressões artísticas revelam-se cada vez mais como formas 
de classificar e interpretar o mundo contemporâneo constituindo, na actualidade, uma 
área de estudo fundamental para a compreensão da mundividência dos grupos e das 
reconfigurações identitárias. 

A CONSTRuçãO DA IDENTIDADE um ARTISTA
------------

Henrique luís gomes de Araújo
CITAR – Research Center Science and Tecnology in Art / Universidade Católica 

(gomesdearaujo@sapo.pt)

o ponto de vista desta comunicação não é o da antropologia como ciência bio – 
sócio – cultural – com a sua linguagem analítica e metonímica - , mas é o de ela própria 
como arte – com a sua linguagem sintética e alegórica (Edmund Leach).

Neste sentido, as metáforas da “paisagem temporalizada” (Tim Ingold) do Baixo 
Minho e do Porto na obra musical de um compositor consagrado (1879 – 1960), são 
sacralizações que conferem poder e autoridade ao artista e à sua obra.

o objectivo desta comunicação é o de desvelar como a criação artística, surge, assim, 
como a expressão formal de um dom, de uma dádiva de um tempo eterno (fora do tempo) 
que configurando o tempo da obra musical, tem o poder de conferir àquela a eternidade 
que falta à(s) temporalidade(s) bio – sócio – culturais dos contextos em que se inscrevem 
quer a biografia do artista, quer a vida da(s) sua(s) comunidade(s) de pertença.

casais militares ou cujo cônjuge era militar. Destaca-se neste estudo que a possibilidade 
do marido e sua esposa serem ambos militares pode vir a ocasionar alguns desafios e 
constrangimentos para ambos dentro do Exército, que ainda é marcado por um pater-
nalismo, característico de uma organização de tradição (e predominância) masculina; e 
também nos mostram novas formas familiares que diferem do tradicional modelo de 
família nuclear. Também podemos observar o processo dessas mulheres como mães: 
militares grávidas são caracterizadas como frágeis e precisando de protecção, o que acaba 
gerando um comportamento diferenciado (“mais educado”) dentro da Academia que, 
por sua vez, acabaria comprometendo um dos pilares da instituição: a hierarquia. Assim, 
verifica-se que a mulher militar configura novas relações em sua família e dentro do 
próprio ambiente de trabalho, à medida que se percebe uma peculiar relação entre família 
e Exército que acaba “regulando” o modo de vida das famílias de militares. 

PARENTESCO E SOCIALIDADE: PRáTICAS FAmILIARES 
CONTEmPORâNEAS Em PORTugAL

------------
Antónia pedroso de lima

CRIA/ISCTE (antonia.lima@iscte.pt)

Nesta comunicação pretendo estabelecer as linhas de um debate em torno das 
práticas contemporâneas de vivência familiar em Portugal de forma a podermos discutir 
substantivamente a importância das relações familiares, a transformação de práticas, 
valores e ideais e as implicações destas na experiencia de vida quotidiana e na construção 
de novas representações sobre família, conjugalidade e parentalidade.

pAInel nº33
arte, identidade e poder 

Coordenadoras
IlKA BoAventurA leIte, UFSC  (ilka@cfh.ufsc.br)
sonIA vespeIrA de AlmeIdA, FCSH – UNL, CRIA (sonia.almeida@fcsh.unl.pt)

A arte tem um papel de revelar ou desvelar contextos, contornos e processos identitários. 
A pintura, a poesia, o teatro, ou qualquer outra forma de expressão artística, torna-se 
obra de arte pela sua carga alegórica. o próprio processo criativo e toda a obra de arte, ao 
expor infinitas possibilidades de inundar as experiências de novos significados, desvela 
os humanos. 
As alegorias fornecem uma profusão de imagens intercambiáveis, que podem circular 
como mercadorias (K. Marx), mas que têm, também, significados ocultos (W. Benjamim). 
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nuevos mundos, esperando a ser escuchadas. En esta comunicación discutiremos el poder 
de la firma y de la autoría, dialogando entre los objetos y los procesos, entre la identidad 
y el poder. Utilizaremos las metáforas de los gestos y los procesos para repensar los 
“Art Worlds” y los “campos culturales”, echando mano de dos innovadoras experiencias 
etnográficas: los fenómenos CUE y las Jam’s al Cubo, practicadas en terrenos “liminales” 
y en base a “procesos”, “experiencias” y communitas, bajo la etiqueta autorreferencial de 
“experimentos de creación espontánea e interdisciplinar”. 

“Eu já vI ISSO NA RuA!”  Ou gRAFFITI E INSTITuIçõES muSEAIS 
NO RECIFE: PERCuRSOS E SENTIDOS

------------
nicole Costa

Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco (nicolecosh@gmail.com) 

Este texto baseia-se na pesquisa de campo realizada com o intuito de analisar, 
através das recentes inserções institucionais do graffiti na cidade do Recife – Pernambuco, 
de que modo estas produções artísticas inserem-se (ou são inseridas) nos museus e como 
são percebidas pelo público. A partir de reflexões sobre os processos identitários do gra-
ffiti, tais como a incorporação desta linguagem ao campo da arte – visível no discurso 
tanto dos teóricos como dos artistas – e a inclusão de graffitis em exposições, verifico os 
significados que estas produções artísticas adquirem pelos agentes envolvidos – artis-
tas, curadores, produtores e públicos. Por meio da pesquisa, constato que a escolha das 
instituições museais por uma identidade mais relacionada à sociedade e suas diferenças 
configura-se nas ações recentes que incluem o graffiti em instituições. Enquanto a escrita 
urbana confere ao graffiteiro o contato imediato com o público, o museu faz com que 
este contato seja mediado por uma instituição – constituída como instância legitimadora 
no campo da arte, diferentemente das pinturas realizadas na rua. Portanto, se por um 
lado o graffiteiro almeja um lugar nestas instâncias do campo da arte para legitimar sua 
produção como arte visual, por outro lado também as instituições procuram incluir o 
graffiti como forma de agregar públicos às suas ações. Analiso então os jogos de poder 
inerentes às ações que incluem em instituições museais recifenses trabalhos de artistas 
que se utilizam do graffiti, legitimando-os em um contexto institucional e assim ressig-
nificando tais produções artísticas.

“SER SAmBISTA, SER FADISTA”: jOvENS múSICOS A CONSTRuIR 
IDENTIDADES ATRAvéS DA PERFORmANCE

------------
marina Bay Frydberg

PPGAS/UFRGS, ICS – Universidade de Lisboa (marinafrydberg@gmail.com)

Nestes últimos dez anos, jovens músicos estão a redescobrir gêneros músicas tra-
dicionais como o samba e o fado. A partir da redescoberta destes gêneros musicais e da 

INTERvENçãO NA ERA DO SuRREALISmO: DO PODER DA ARTE
 à (NãO) CONSAgRAçãO

------------
lénia marques

CEMRI – Universidade Aberta (lenia.marques@ua.pt)

Intervenção – eis o tema que proponho abordar. Durante anos a fio e repetidamen-
te, a palavra “intervenção” ecoou nos meios Surrealistas. Em 1934, é publicado o número 
Intervention surréaliste da revista Documents, assinado por vários surrealistas célebres 
como André Breton, Louis Aragon, Salvador Dalí, René Magritte, Louis Scutenaire, ou 
menos célebres como o belga Paul Nougé. Muitos anos mais tarde, surgiria em Portugal 
A Intervenção Surrealista (1966), obra que reúne documentos essenciais que marcaram 
– e constituíram, de certa forma – o movimento português.

Através do questionamento da noção de “intervenção”, pretende-se analisar em 
que medida a arte surrealista se posicionou como contra-poder. o Surrealismo Português, 
apesar de mais tardio que muitos dos seus congéneres, teve as suas próprias especificida-
des, sendo que o combate contra o poder político instituído, com todos os riscos que daí 
advieram, foi um dos seus principais estandartes.

Assim, o poder da arte (sobretudo, literatura e pintura) manifestou-se fortemente 
na sua faceta de contra-poder. Hoje em dia, e logo no pós 25 de Abril, o artista surrealista 
passou da ameaça do exílio à possibilidade de consagração.

o Surrealismo, e nomeadamente em Portugal, apresentou uma forma diferente 
de classificar, ou mais correctamente, de interpretar o mundo, tentando dotar de novas 
balizas a identidade de um povo.

É desta forma que se pode afirmar que intervenção é também resistência e recon-
figuração identitária.

EN LAS FRONTERAS DEL ARTE. LA ExPRESIóN SIN muSEO
------------

Carlos diz reboredo
Universidad de A Coruña (panxea1@hotmail.com) 

Frente a la rigidez solemne de las instituciones artísticas se alzan formas alterna-
tivas de entender el arte y, con ello, nuevas “maneras de estar” en el mundo. ¿Podemos 
concebir hoy en día una ciudad sin museos? Al margen de estas zonas de “contacto cul-
tural”, novísimas expresiones fundamentadas en la performatividad y el juego brotan en 
nuestras ciudades como formas cotidianas de expresión, creatividad y “resistencia”. Los 
límites confusos, típicamente occidentales, que vallan los terrenos extendidos entre el 
arte y la vida, se confunden y se atraviesan en estas prácticas, dibujando interrogantes en 
torno a conceptos como obra o artista. A pesar de las vanguardias históricas, las expresio-
nes actuales refieren maneras concretas de relacionarse con la realidad. En el subsuelo o 
en la penumbra, a la sombra de los santuarios de “distinción”, nuevas formas explotan en 
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de arte contemporânea (entendido como espaços de visibilidade que podem resultar no 
acesso a recursos financeiros) e a construção da figura do artista enquanto tal.

A OBRA DE ARTE E A AmPLIAçãO DO SEu CONCEITO ESPACIAL – 
LEITuRAS SOBRE A ARquITETuRA-ARTE E A OBRA DE HéLIO OITICICA 

------------
márcio takeo sobral Hagihara

Universidade de Brasília, PPG-Sol/UnB (dominus_invertus@yahoo.com.br)

o advento das instalações e de obras que visam à interação com o público crian-
do ambientes que envolvem percepções sinestésicas estão presentes nas mais célebres 
bienais e exposições de arte pelo mundo. A arquitetura e a arte brasileiras contribuíram 
bastante para a mudança espacial da obra de arte. o Modernismo brasileiro forjou um 
discurso de ampliação dos princípios das artes plásticas para a construção da cultura 
nacional. A dimensão construtiva das artes plásticas refletiu-se na ampliação da criação 
plástica dos singelos quadros de cavalete burgueses, para os murais sociais de Portinari e 
para a nacional e monumental Arquitetura-arte de oscar Niemeyer e Lucio Costa, com 
a pretensão máxima de ampliação de escala da obra de arte: Brasília. Frustrada a utopia, 
emerge a personalidade de Hélio oiticica, integrante do Movimento Neoconcreto, cuja 
crítica infligiu-se contra a Arquitetura, o espaço clássico e o conceito de cultura nacional, 
que para oiticica se apresentava como conceito morto. A ligação entre o Modernismo 
na Arquitetura e a obra de Hélio oiticica só faz sentido se ligada à análise iconográfica, 
pois o exame do discurso escrito – que é uma das obsessões de nossa cultura pela palavra 
– é insuficiente para estabelecer tal ligação. Entre maquetes e instalações labirínticas e 
rizomáticas, observa-se a crítica visual da coerência espacial imposta pela cultura das 
elites brasileiras, em contraposição ao espaço social construído ao balanço da ginga dos 
favelados. Mais do que isso, oiticica modifica internacionalmente o conceito de obra de 
arte, por meio da participação sensorial-corporal para novas construções semânticas.

áFRICA ImAgINADA. AS ARTES PLáSTICAS NAS ENCRuzILHADAS
 DA COLONIALIDADE

------------
teresa matos pereira

Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa 
(t.matos.pereira@sapo.pt; t.m.pereira@hotmail.com)

o termo «Arte Africana», ao qual se associam, entre outros, os de «arte tradicio-
nal» ou «arte africana contemporânea», constitui-se como um verdadeiro “nó conceptual” 
( J.-L. Amselle) que conglomera um conjunto de representações que cruzam, num mes-
mo plano, aspectos não só de natureza estética, plástica e cultural mas igualmente de 
natureza política, ideológica e social. 

inserção nas suas tradições, esses jovens músicos atualizam as suas trajetórias artísticas e 
as suas identidades. Essa atualização acontece no seio da aprendizagem e da profissio-
nalização nestes gêneros musicais, por serem estes, ambientes privilegiados de apreensão 
das tradições vinculadas ao samba e ao fado pelos jovens músicos. Estas tradições in-
corporadas tornam-se visíveis na performatividade destes jovens músicos, seja através 
da roda no samba ou do xale negro e imposição das mãos no fado. Essas performances 
que buscam se relacionar com a tradição dos gêneros músicas aos quais querem se filiar, 
apóiam a construção da identidade de sambista e de fadista nesses jovens músicos. Essas 
identidades vinculadas a gêneros musicais específicos são construídas sob a noção da 
tradição e com ela a busca pela autenticidade das suas performances musicais no samba e 
no fado.  E são através dessas performances que os jovens músicos consolidam e exterio-
rizam a suas identidades Todavia esta performance que está a construir identidades só é 
possível através da relação entre os músicos e o público. É o público que tomando lugar 
de protagonista nestas performatividades aceitam e validam a performance do artista. 
É através do reconhecimento da performance do artista que o público está também 
reconhecendo a sua identidade performativizada. Essas identidades que estão sendo per-
formativizadas e, assim, construídas e consolidadas nas trajetórias artísticas dos jovens 
músicos de samba e fado. 

um FRAgmENTO DAS ARTES vISuAIS CONTEmPORâNEAS 
ETNOgRAFADO SOBRE PAPEL

------------
dayana zdebsky de Cordova

PPGAS – UFPR (meiofiocultural@gmail.com) 

o presente trabalho tem por objeto algumas lógicas de construção da figura do 
artista visual, de suas obras de arte e do próprio sistema das artes visuais contemporâneas, 
apreendidos a partir das estratégias de inserção de um jovem artista visual residente em 
Curitiba (Brasil) em tal sistema. Tal inserção exige, por exemplo, a circulação do artista 
e suas obras por diferentes espaços (museus, galerias, publicações especializadas...); a 
relação com diferentes agentes (curadores, críticos, professores, galeristas, curadores...) e 
o acesso a fontes de recursos financeiros (públicos ou decorrentes da compra/venda de 
trabalhos). Agentes, espaços, fontes de recursos que, somados à história da arte, formam 
um sistema de artes visuais contemporâneas. A sinergia desse sistema são os trabalhos/
obras de arte que ao mesmo tempo são produzidas por tal sistema possibilitam sua exis-
tência. Meu objetivo é traçar um caminho etnográfico reflexivo capaz de pensar as artes 
visuais contemporâneas enquanto um complexo sistema trans-institucional e trans-local 
de relações (de pessoas e objetos) e os movimentos que a constituem, traçando um pa-
ralelo com um determinado “modo de vida urbano contemporâneo” (modo de vida este 
que, objetificado” no trabalho do artista, serve como recurso para a produção artística 
e a existência do artista enquanto tal). Interessam, dentre outras questões, as escolhas 
políticas e formais/poéticas do artista na construção de seus objetos de arte; suas relações 
e filiações pessoais, institucionais e estéticas e a inserção do artista e obra no mercado 
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PARAÍSOS DESFOCADOS: NOTAS SOBRE ANTROPOLOgIA
 E LugARES TuRÍSTICOS

------------ 

ema Cláudia pires
Universidade de Évora / CRIA (epires@uevora.pt)

Esta comunicação explora ligações entre antropologia, turismo e processo cultural. 
Partindo de trabalho de campo em curso (2006-2009) na cidade de Malaca (Malásia 
Peninsular), discutem-se relações entre construção e apropriação social de lugares. 
Adopta-se uma perspectiva processual e construtivista. observar, processualmente, a 
construção de lugares turísticos, obriga a focar o olhar num puzzle caleidoscópico de 
múltiplas acções de mediação subjacentes ao seu ‘re-conhecimento’ como turístico. 

Especificamente, discutem-se, criticamente, aspectos inerentes ao processo turís-
tico no Bairro Português de Malaca, enquanto ‘lugar’ apropriado por múltiplos actores 
sociais (residentes, turistas, missionários, académicos, políticos, guias turísticos, entre 
outros). Inerentes ao processo de produção, circulação (e cristalização) de imagens sobre 
o sítio – levado a cabo por estes múltiplos actores – coexistem discursivamente, múltiplas 
retóricas de classificação do lugar. Nesta comunicação, mapeia-se, criticamente, essa di-
versidade, e discutem-se algumas das estratégias dos habitantes do lugar, face ao processo 
de ‘indexação’ turística do seu Bairro.

NOvOS LugARES DA INTERvENçãO HumANITáRIA INTERNACIONAL: 
O CASO DA BóSNIA-HERzEgOvINA

------------
eunice Castro seixas

CES/FEUC (euniceseixas@gmail.com)

A Europa de Leste e os países da ex-União Soviética surgem como novo lugar da 
intervenção humanitária, constituindo “a nova fronteira da zona de soberania contingen-
te”, ou seja “uma zona de experimentação biopolítica, em que Estados/entidades doa-
doras e oNGs, desenvolvem tecnologias baseadas nas ideias de reconstrução do Estado, 
necessidades básicas e ‘self-reliance’” (Duffield, 2007b: 28, trad. minha). o leste e sudeste 
da Europa constituem, após a queda do comunismo, uma zona de ‘in-betweeness’, de 
elevadíssima riqueza semiótica, em que vários actores e discursos internacionais com-
petem entre si por diferentes tipos de governação experimental, uma periferia que está 
entre o ‘ Norte Global’ e o ‘Sul Global’, entre os regimes de bem-estar social e a ajuda ao 
desenvolvimento (Lendvai e Stubbs, 2007).

Bósnia é o país que recebeu mais ajuda à democratização per capita no Mundo 
(Krastev, 2005). Estas “desproporções e distorções na ajuda humanitária e ao desenvolvi-
mento internacional” (Vaux, 2005) prendem-se com uma miríade de factores que englo-
bam interesses políticos e económicos e percepções culturais que se inscrevem na noção 
de humanitário. Entre estes, tem especial relevo a representação da Bósnia como parte 
do eu ocidental (Buzan e Waever, 2003), ao passo que África seria representada como 

Na sua construção integram-se processos de calibragem, obliteração, simbolização 
(Terry Smith) das expressões artísticas não europeias que, ao mesmo tempo que eram 
remetidas para os domínios da primitividade e do esvaziamento/reconfiguração dos seus 
sentidos, serão alvo de apropriação por parte de artistas europeus como bandeiras de uma 
ruptura com um classicismo academizado. Este controverso «primitivismo», debatido no 
perímetro do discurso plástico da modernidade, apesar de expor a claro um conjunto de 
estereótipos e/ou paradoxos que decorrem da leitura equivoca das artes não – europeias, 
encontra-se muitas vezes implicada na criação/recepção da obra de artistas africanos nos 
espaços artísticos do «Eurocentro», contribuindo mesmo, para adensar a complexidade 
deste relacionamento.

Com esta comunicação pretende-se abordar alguns destes momentos que, no 
espaço português se configuram como pontos de intersecção de olhares cruzados que 
se foram projectando sobre a chamada “arte africana”. Procurar-se-á indagar, ao mesmo 
tempo, em que medida as imagens construídas em seu redor, são manuseadas por artistas 
que, afirmando a sua ligação a África, desafiam noções de identidade, mestiçagem, tra-
dição, modernidade ou essencialismo, convocando uma multiplicidade de experiências, 
raízes e rotas que compõem os seus discursos visuais.

pAInel nº34
ClassifiCações do Mundo/ iMageM dos lugares 

Coordenadores:
BrIAn o’neIll, ICSTE (brian.oneill@iscte.pt)
AntónIo medeIros, ISCTE (antónio.medeiros@iscte.pt) 

Queremos debater neste painel trabalhos sobre a produção corrente da imagem dos 
lugares, etnografias feitas com esta incidência crítica.   
Quantos dos “velhos” lugares importa olhar ainda? Quais os novos que emergem com 
relevo e que multiplicam atenções antropológicas? 
Como é que o Estado vincula possibilidade de definição de culturas, como constrói 
localidades?  
Como participam e autocensuram o envolvimento nestes processos os antropólogos, 
como e quanto se pode ser crítico?
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longo do tempo produziram-se alterações na territorialidade inicialmente definida. Na 
década de 60 levantam-se novos edifícios destinados à institucionalização da investiga-
ção. Já não se trata somente da formação. Nos anos 90, a construção de duas torres gera 
polémica, projectando a instituição definitivamente para a arena do debate urbanístico. 
Pouco antes, alguns dos antigos edifícios haviam sido classificados como imóveis de 
interesse público (IIP). A conflitualidade interna (oscilação na relação de forças entre as 
diversas engenharias) e externa manifesta-se em territorialidades construídas.

Concebido como lugar de modernidade (difusão de tecnologia, ideologia do pro-
gresso), em simultâneo recinto de socialização numa cultura profissional (engenheiros 
na sociedade), finalmente como sítio de memória (classificação de edificações), o IST 
reposiciona-se num novo papel. Ganha peso o empenhamento na constituição de uma 
memória institucional (exemplo da valorização do acervo de instrumentos científicos, 
fixação de testemunhos), onde se reflectem os novos factores que determinam o papel 
do engenheiro na sociedade. Questionada a ideologia do progresso, aceitam-se os limites 
sociais e políticos da tecnologia, abrem-se espaços de diálogo, ganha relevância o inte-
resse pelo passado.

LugARES ImAgINADOS: A mEmóRIA DA ESCRITA
------------

luís Cunha
Universidade do Minho, CRIA (lmcunha@ics.uminho.pt)

Remetendo de forma directa para a ideia de liminaridade, os lugares de fronteira 
surgem frequentemente marcados por narrativas fortes, entre as quais figuram expressões 
vinculativas de práticas e identidades sociais. Muitas destas narrativas estruturam-se a 
partir de uma memória colectiva dinâmica, circunstancialmente activada ou adormecida. 
Noutros casos, porém, narrativas semelhantes foram configuradas em textos escritos, 
sendo em relação a esse processo de cristalização que nos debruçaremos aqui. Por exem-
plo, o romance de Nuno de Montemor, Maria Mim (1939), que retrata o contrabando 
em Quadrazais, pequena aldeia da raia beirã, constitui uma ilustração clara do que 
afirmamos. o objectivo desta comunicação será então o de procurar perceber de que 
forma essas narrativas, tendencialmente estruturadas e formalizadas, construíram o lugar 
e deram sentido às práticas que retratam. Importa perceber ainda de que forma lidaram 
elas com a usura do tempo e com o processo de profunda transformação da fronteira 
ocorrido nas últimas décadas. 

uma alteridade, “o Sul” enquanto lugar distante e descontextualizado de sofrimento. 
É a partir desta constatação da criação da imagem destes novos lugares de intervenção 
humanitária que enceto uma reflexão crítica sobre o meu trabalho de terreno na Bósnia-
-Herzegovina.

A PROvÍNCIA DA ESTREmADuRA NA vOz DE AuTORES LEIRIENSES: 
ImAgINANDO A DIFERENçA

------------
Fernando magalhães

CIID, Instituto Politécnico de Leiria (fmagalhaes@esecs.ipleiria.pt)

A questão da imaginação provincial não é nova em Portugal. Sempre que se agi-
tam bandeiras da regionalização, a divisão provincial, tantas vezes ignorada pelo poder 
político centralizado, emerge como uma proposta viável de região para autores locais de 
vários campos como o político, o cultural, o social...

No contexto português, a Estremadura constitui uma das províncias históricas 
que, frequentemente, faz parte deste imaginário. De acordo com Pierre Bourdieu (1989), 
a região tem que ver com a divisão do mundo social, idealizada e tantas vezes operada a 
partir das elites locais, daqueles que possuem poder de divisão. Esta divisão faz-se com 
base em duas vertentes: a territorial, em que se tenta delimitar um território, a nossa 
região, o que não quer dizer que se delimitem geograficamente sentimentos de pertença 
e se enjaulem pessoas nesse território, e um património. o património permite materia-
lizar a região, confere-lhe substância (Magalhães, 2005). o que também não significar 
que este esteja necessariamente fixado ao território regional.

Tomando o caso de Leiria e do seu posicionamento nas sucessivas discussões 
acerca da regionalização, procuro, a partir desta comunicação, pesquisar a questão da 
província estremenha e de alguns dos seus monumentos enquanto proposta recorrente 
para o decalcar de uma próxima regionalização. Assim foi nos anos 40 com Afonso 
Lopes Vieira que reagira violentamente à integração do concelho de Leiria na recém- 
-criada província da Beira Litoral, afirmando-se estremenho, assim é ainda hoje, na voz 
de muitos dos autores que pensam e constroem um lugar para a região de Leiria.

CONTIguIDADES. RELAçõES uRBANAS DE umA ESCOLA
 DE ENgENHARIA (IST, LISBOA)

------------
jorge Freitas Branco

ISCTE - IUL, (jorge.branco@iscte.pt)

Encrustado na cidade, o campus da Alameda alberga o Instituto  Superior Técnico 
desde 1936. Foi a primeira construção concebida de raiz como estrutura universitária 
moderna em Portugal, o que indicia a influência conquistada pelos engenheiros. Ao 
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criadores, possibilita a manutenção de circuitos artísticos, paralelos ao mercado interna-
cional da arte contemporânea. 

AS “mOuRARIAS” DA mOuRARIA: SIgNIFICAçõES ImAgINáRIAS
 E PROCESSOS DE (RE)INvENçãO DE um LugAR

 NA LISBOA CONTEmPORâNEA
------------

marluci menezes
Núcleo de Ecologia Social (NESo), Laboratório Nacional Civil (marluci@lnec.pt)

Em estudo etnográfico realizado sobre o bairro da Mouraria, em Lisboa, consta-
tou-se que os distintos elementos, metáforas e dinâmicas que contribuem para a constru-
ção de imagens identitárias do bairro, podem inventá-lo como um lugar representativo 
de uma Lisboa típica e popular, patrimonial e histórica, como denotam variantes que 
permitem relacioná-lo com a ideia de multiculturalidade, bem como marginalidade e 
conflitualidade. o bairro expressa-se através de aparentes imagens que, associadas às prá-
ticas quotidianas e às representações do espaço, se espelham ainda nas distintas políticas 
de intervenção urbana que, entre a preservação da memória e a invenção de projectos de 
renovação da sua imagem contribuem para a sua reinvenção física, social e urbana. As 
imagens aqui referidas reflectem-se na continuidade de determinadas dinâmicas sociais 
e espaciais aliadas à deterioração de determinadas condicionantes sócio-habitacionais, 
ao envelhecimento da população e à pobreza; e na reconfiguração da sua realidade so-
cial, urbana e simbólica, entretanto intimamente ligadas aos processos de mudança e 
transformação que naquele contexto também introduziram outras dinâmicas, como por 
exemplo a instauração de um comércio controlado pelo que se convencionou chamar 
minorias étnicas. Assim, a imagem da tradicional «tipicidade» do bairro também liga-se 
à sua «má fama», enquanto a sua imagem como contexto «multiétnico» e «multicultural» 
não é imune à «má fama» e à liminaridade. A Mouraria tanto se expressa como um 
mosaico cultural como uma miscelânea de liminaridades. 

Interessa-nos discutir sobre como as intersecções entre o campo das significações 
imaginárias do bairro e a interligação com a sua história, morfologia física e as práticas 
socioculturais e espaciais, permitem ressaltar a íntima articulação entre a experiência dos 
diferentes actores sociais, os símbolos, os valores sociais e os processos de construção de 
imagens identitárias daquele lugar.

A águA quE CuRA, LugARES TERmAIS
------------

maria Cátedra
Universidad Complutense de Madrid (mariacatedra@telefonica.net)

A água é substância transparente, incolor, inodora e insípida, segundo nos en-
sinaram; coisa que à primeira vista poderia parece neutra, mero elemento da natureza. 
Não obstante, desde a perspectiva das ciências sociais, ela surge-nos como um poderoso 
objecto intelectual que tem o poder de minar, de dissolver e de corroer as fronteiras 
entre as disciplinas, sendo suporte de crenças, de sonhos e também de fantasmas. Nesta 
comunicação tomo como referências etnografias feitas em lugares termais de Portugal, 
que confronto com os resultados do meu próprio trabalho campo em estabelecimentos 
similares de Espanha. 

ENTRE ARTES, Em LISBOA
------------

maria joão mota
ISCTE – IUL (mariajoaomota@gmail.com)

Esta comunicação baseia-se na investigação resultante do trabalho de campo, efec-
tuado entre 2000-2006, sobre seis artistas plásticos africanos, que residem ou residiram 
na região metropolitana de Lisboa. o objectivo principal é analisar as práticas artísticas 
destes criadores como processos de mediação sociocultural. A produção artística e visual 
proporciona uma via privilegiada de mediação, que permite aos criadores transitarem 
entre diferentes meios socioculturais e aumentarem a sua participação institucional. Este 
tipo de mediação pressupõe uma relação assimétrica entre estratos sociais e um predomí-
nio das relações de mediação de cima para baixo. No contexto português há uma menor 
frequência das relações de mediação no sentido inverso, excepto nos eventos políticos 
ligados à ideologia da lusofonia ou a grupos sociais percepcionados como imigrantes. 
As consequências dessas interacções são: por um lado, há um afastamento dos modelos 
estéticos tidos como tradicionais pelos artistas africanos que ascendem socialmente e são 
integrados na arte contemporânea, por outro lado, há a afirmação de africanidade por 
parte dos intervenientes que procuram a confirmação enquanto mediadores sociocultu-
rais. Porque as práticas criativas analisadas são menos reconhecidas institucionalmente, 
trata-se de um estudo antropológico do domínio da cultura material e visual em socieda-
des complexas. A análise situacional e os estudos de caso permitem explicitar as lógicas 
que enformam as interacções sociais destes criadores, através das suas obras.    

 Lisboa, enquanto ex-metrópole colonial, continua a centralizar e a manter 
relações preferenciais com os territórios africanos anteriormente colonizados. Através de 
espectáculos políticos, em que se incluem as artes plásticas lusófonas, Portugal procura 
marcar posição num contexto globalizado. A associação de estados-nações em unidades 
regionais (pan-europeias, pan-africanas, lusófona, francófona, anglófona, etc.) é uma 
conjuntura que, quando combinada com as trajectórias e a identidade existencial dos 
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Neste tipo de análise assume-se que o pensador pensa com e no que o rodeia, e não 
simplesmente sobre ele, o que levanta a questão mais geral deste congresso: classificamos 
o mundo que nos rodeia ou classificamos no mundo em que vivemos? 

NASCER COm umA CIêNCIA: A TECNOLOgIA CORPORAL
 DA AmAzôNIA BRASILEIRA

------------ 

Aníbal garcía Arregui
Universidade de Barcelona, CINAF (anibal_arregui@hotmail.com)

o objetivo desta comunicação é discutir sobre o uso da categoria “ciência” na prática 
explicativa dos ribeirinhos e quilombolas nos estados do Amazonas e Pará, na Amazônia 
brasileira. Com o apoio dos dados etnográficos vou argumentar que o conceito de “ciên-
cia” é usado como um tipo de saber tradicional e desde uma visão particularista. D’outro 
lado, a “ciência” pode ser “uma ciência” o “uma ciência nossa”, enquanto conhecimento  
personalizado e não de domínio universal, e também pode se confundir no relato duma 
prática com uma “nasciência”, segundo a idéia de que uma pessoa pode nascer com um 
“don” determinado, que opera como saber ou capacidade técnica, e formando um novo 
campo semântico,  a “nas-ciência”, onde a concepção de que o saber cientifico é adquirido 
perde sua claridade.

 Aliás, estas noções autóctones de ciência, a própria “inteligência”, e incluso a 
idéia de “teoria”, são evocadas, principalmente, em referencia a certas técnicas corporais 
que se utilizam para obter recursos da floresta. Neste sentido, o corpo é um centro téc-
nico do trabalho na Amazônia, e também centro da reflexão teórica, “científica”, e da 
inovação, sendo todas características da tecnologia, embora nesse contexto se referem 
a uma capacidade corporal (uma tecnologia do corpo), e, por tanto,  não estão neces-
sariamente vinculadas a industria, as máquinas, o a própria ciência occidental, tópicos 
do socio-cêntrico conceito da “tecnologia”, nascido na Europa decimonónica, y que tem 
perdurado até hoje criando todo tipo “falácias lógicas” quando se analisa a tecnologia 
desde um ponto de vista comparativo.

A CLASIFICACIóN gALEgA DOS INSTRumENTOS muSICAIS
------------

pablo Carpintero
Universidade de Santiago de Compostela (pablo.carpin@gmail.com); 

tomás rodríguez
Consalharia de Cultura. Xunta de Galiza (tomas.alquimia@gmail.com)

A clasificación dos instrumentos musicais de cada cultura non só incorpora un 
grao importante de información sobre eles mesmos e sobre os seus usos, contextos e 
funcións; senón que ademais involucra coñecementos sobre a súa evolución e sobre o 
xeito en que se comprenden e se pensan no marco global da cultura estudada.

pAInel nº35
ConCeitos, Categorias, Classes, proCessos: 
fronteiras e novas ConCeptualizações 

Coordenadores:
dIAnA espIrIto sAnto, ICS – Universidade de Lisboa (gimmefish@yahoo.com)
josé rodrIgues dos sAntos, Universidade de Évora (jose.rds@gmail.com)

 
Neste painel propomos debater de que modo a antropologia cognitiva enquanto ramo 
especial da antropologia social têm vindo a pensar os processos de categorização e de 
incorporação dos saberes. No primeiro caso, procuramos reflectir sobre: i) o estudo dos 
processos “intra-individuais” que se referem à existência de dispositivos psíquicos e cor-
porais de natureza cognitiva, quer se lhes atribua um carácter inato quer se considere 
serem socialmente adquiridos, universais ou especificados pela cultura; ii) o estudo dos 
modos de formação, de funcionamento e de distribuição social dos processos cognitivos, 
desembocando na conceptualização dos processos sociais propriamente ditos enquanto 
dispositivos cognitivos.
Na primeira perspectiva, as questões que importa tratar incluem: a) a categorização: 
conceitos, categorias, classes, classificações. São as questões relativas à percepção (à for-
mação) dos objectos no mundo e às organizações semânticas que estruturam o sentido. 
Estas têm sido interpretadas sobretudo a partir do modelo taxinómico. A exploração 
das organizações semânticas não taxinómicas nos mais diversos domínios de objectos é 
uma direcção de investigação fecunda. São particularmente interessantes as questões que 
concernem à especificidade do tratamento de tipos de objectos distintos: objectos mate-
riais de diversos tipos (seres vivos em geral, animais e plantas, artefactos, seres humanos, 
conceitos abstractos…).
Na segunda perspectiva considera-se a incorporação do saber: dos saberes enunciáveis 
(sejam eles declarativos ou processuais) aos saberes tácitos, inscritos no corpo e nos 
corpos: uma noção problemática e particularmente interessante de “saber”, que confina 
com o “ser”, e toma uma dimensão prática e adaptativa na acção social e na relação com 
a natureza que o torna fundamental na definição da noção de cultura. o envolvimento 
corporal, a inscrição no corpo, as memórias corporais, são aspectos que assumem uma 
importância crescente numa antropologia cognitiva. Na segunda perspectiva, interessa 
particularmente considerar os problemas teóricos, metodológicos e práticos que es-
truturam o projecto de uma antropologia cognitiva dos saberes enquanto processos e 
conteúdos socialmente implementados
Na antropologia social, a partir de questões que se colocaram aos antropólogos na 
elaboração do conhecimento etnográfico sobre aspectos específicos dos saberes – tais 
como a habilidade técnica na transmissão cultural, a distribuição social e material do 
conhecimento, a perícia ou especialização –, vieram a crescer argumentos sobre o carácter 
indivisível do ‘saber’, do ‘fazer’ e do ‘ser’ na construção da pessoa. 
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Uma hipótese central será explorada: sendo a “hereditas” romana mais que o legs 
(o legado, os bens paternos, patrimonium), existe uma componente da herança que, ima-
terial, simbólica, assume além disso um carácter sagrado (nomen, cultus). 

ora é talvez esta parte puramente simbólica, fundamentada no culto dos ante-
passados e composta por obrigações rituais, que fornece o modelo de construção do 
“património”.

Em sociedades como as ocidentais nas quais os dois últimos séculos correspon-
dem aos bem conhecidos movimentos de secularização, de dessacralização dos domínios 
antes devolutos ao divino, a “patrimonialização” pode ser analisada como a sacralização 
– inconsciente e por assim dizer laica - de um número crescente de classes de objectos. 
Exploramos a hipótese segundo a qual a recente extensão do domínio do “património” 
aos bens culturais “imateriais”, ao completar o ciclo, instaura algo como um novo culto 
dos antepassados.

pAInel nº36
iMprevistos e iMponderÁveis: Condições de produçÃo 
da etnografia na antropologia ConteMporânea 

Coordenadores
josé mAprIl, (CRIA/ISCTE) 
BeAtrIz pAdIllA, (CIES/ISCTE)

A forma como classificamos o mundo determina, até certo ponto, aquilo que escreve-
mos nas nossas etnografias. As categorias que previamente somos capazes de imaginar 
conduzem-nos no campo. No entanto, existem quase sempre elementos desconhecidos, 
com os quais nos deparamos apenas no decurso do trabalho de “campo” e que vão acabar 
por constituir condições de produção do conhecimento etnográfico. Aprender a fazer et-
nografia é também saber incorporar estes imprevistos. Se é certo que não temos que fazer 
destes o centro mesmo do nosso trabalho (como em certo período de desenvolvimento 
da antropologia se chegou a sugerir e a praticar), não deixa de ser verdade que reflectir 
sobre eles é mostrar as condições mesmas que rodearam a pesquisa e definir essa “coisa”, 
aparentemente estranha e, por vezes, simultaneamente assustadora e entusiasmante, a 
que damos o nome de trabalho de campo e a produção de conhecimento etnográfico.   
Se a etnografia apenas se aprende no acto mesmo de a realizar, neste painel propomos que 
os investigadores “tragam” esses fazeres e os partilhem com os restantes. Convidam-se 
os interessados a apresentar uma reflexão sobre aspectos do seu percurso de pesquisa que 
possam contribuir para uma reflexão sobre esse papel da imprevisibilidade na produção 
antropológica de etnografia. Se é obvio que na situação contemporânea a preparação 
para o trabalho de campo nos permite atingir um grau de previsibilidade muito maior do 

Para o observador externo, en Galicia a clasificación dos instrumentos musicais 
non resulta aparente, os portadores non nos pormenorizarán un sistema de categorías 
evidente onde situar que nós consideramos como instrumentos musicais. Na opinión 
reiterada por Carmelo Lisón Tolosana nos seus escritos sobre antropoloxía cultural 
galega, os galegos carecemos do don das dicotomías, entre o “isto é” e o “isto non é” 
sempre existe en Galicia un camiño intermedio, que sería o camiño do “depende”. Esta 
aparencia, que reflicte a falta de comprensión que un observador alleo pode ter sobre un 
sistema que non acaba de comprender na súa totalidade, desaparece ao  pescudar e achar 
os marcadores encubertos que operan no marco cognitivo emic.

o estudo das diferentes especies instrumentais a través de centos de conversas 
con intérpretes e portadores deste saber, acabou por descubrir un sistema de clasifi-
cación baseado fundamentalmente no concepto galego de instrumento musical como 
útil expresamente deseñado para a música, e na comprensión unívoca de música como 
melodía. Non entanto, estes marcadores abertos compleméntanse con outros ocultos que 
inclúen ou exclúen nesta categoría a items que para o outsider fican nesa categoría do 
medio. A elucidación deste marcadores ocultos descubriu que están baseados nun patrón 
inconsciente que emana das características e calidades da gaita de fol,  instrumento do-
minante dentro do sistema de cultura tradicional galego e que actúa como prototipo de 
instrumento musical.

A DuPLA HERANçA: PATRImóNIO E SAgRADO
------------

josé rodrigues dos santos
Academia Militar, CIDEHUS - Universidade de Évora.

A oposição binária entre dois domínios de coisas no mundo e até de experiências 
que têm sido designados como o profano e o sagrado, assume, na civilização que se 
constrói a partir das sociedades greco-romanas e mais largamente indo-europeias, uma 
importância capital. Mais que uma simples classificação de objectos ou de esferas de rea-
lidade, as duas noções organizam, opondo-se, a relação dessas sociedades com o mundo: 
o tempo, o espaço, a vida, a morte.

A partir da noção de “patrimonium” elaborada (nos seus aspectos jurídicos, de 
parentesco, religiosos), pela sociedade romana, observo o destino da classificação das 
coisas do mundo – e em particular dos bens herdados - em sagradas e profanas. à relação 
que se estabelece entre elas no mundo romano (“patrimonium” refere-se exclusivamente 
aos bens de ordem profana; os bens “extra patrimonium” incluem as res sacrae), oporei a 
elaboração que conduz, nos dois últimos séculos, à mudança radical de estatuto da noção, 
matriz do moderno “património”.

Numa perspectiva de antropologia histórica, tentarei mostrar de que modo a 
construção do “património”, ou “patrimonialização”, é um processo de sacralização e de 
“santificação” das heranças materiais que inverte radicalmente a classificação romana.
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das formulações propostas nos meus projetos de doutorado e pós-doutorado (no Museu 
Nacional/UFRJ), particularmente durante as pesquisas entre o povo indígena Paresi, que 
colaborou com a instalação de linhas telegráficas em seu território, no início do século 
XX, e sofre hoje as consequências econômicas, sociais e culturais da expansão de grandes 
fazendas agropecuárias, voltadas para a exportação.

 
“Tu NãO éS DAquI… ESTáS Só AquI DuRANTE um TEmPO!” 

ExPLORANDO OS LADOS SOmBRA DE umA ExPERIêNCIA 
DE TRABALHO DE CAmPO

------------
Humberto martins

UTAD/CRIA (humbmsm@yahoo.com)

Pretendo com esta comunicação dar conta de episódios relacionados com o meu 
trabalho de campo na fronteira luso-galega em Montalegre, propondo-me reflectir mais 
globalmente sobre etnografia como experiência social, por um lado, e, por outro, sobre 
alguns dos limites éticos e fronteiras metodológicas ultrapassadas ou impostas durante 
o mesmo. Estes episódios, momentos singulares fruto e processo de relações específicas 
têm me mantido em diferentes fronteiras experiências, que, em última instância, funcio-
nam como espelhos reflectores de uma presença que interrompe a suposta “normalidade” 
de um terreno de estudo. Como tenho vindo a insistir noutros escritos, o que nos define 
num terreno, ao contrário do que possa parecer, é a nossa ausência e não a nossa circuns-
tancial presença no mesmo. Seremos sempre estranhos aos lugares ou, de outro modo, 
estranharemos sempre o que vemos, ouvimos e sentimos. A morte da Tia Lucinda, os 
conflitos sobre a passagem do gado nas ruas centrais da aldeia, as ameaças de morte pelas 
entrevistas a mulheres jovens casadas, são apenas algumas dessa matéria de relações de 
uma antropologia que aparentemente foi feita “em casa”. É também a este nível que 
quero situar a minha reflexão. Afinal, criar representação (em texto, som e imagem que 
não confluem para uma una e inequívoca interpretação) sobre uma parte do meu país de 
que não sou (completamente) parte e da qual me sinto à parte e traduzi-la em língua (e 
conceptualmente, desde logo) para uma academia inglesa e para uma audiência que não 
portuguesa, implicou-me igualmente numa fronteira académico-intelectual no qual o 
próprio “ocidente académico” de referência da antropologia é revisto.

NO ESTADO NãO SE ESCOLHE O méDICO. O jOgO DA ImPREvISIBILIDADE 
NA CONSTITuIçãO DO TERRENO ETNOgRáFICO DA SAúDE mENTAL

madalena patriarca
ICS-UL (mmpatriarca@ics.ul.pt)

Apoiadas pelas terapêuticas psicofarmacológicas, as reformas da saúde mental têm 
vindo, já desde meados do século XX, a determinar o encerramento das velhas instituições 
psiquiátricas. Em seu lugar anuncia-se a abertura de modernos serviços de psiquiatria, 

que aconteceu, por exemplo, a Evans-Pritchard, quando nos anos 1940 enfrentou uma 
inesperada reacção à sua estadia entre os Nuer, ela deve ser re-equacionada ainda pela 
sua intervenção na formulação e categorização das questões, dilemas e desafios (éticos, 
metodológicos, políticos e económicos) do conhecimento etnográfico na actualidade. 
Gostaríamos que os intervenientes tocassem um leque variado de questões que procuras-
sem responder, por exemplo, Como ultrapassaram (se é que alguma vez o conseguiram, 
de facto, fazer) os imprevistos de campo? Quais as implicações éticas das suas opções e 
das informações que recolheram? Que tipo de questões reformularam de forma mais 
radical a partir de problemáticas surgidas no campo e que não haviam sido previstas? 
Que aspectos positivos e negativos consideram resultar desse jogo da imprevisibilidade? 
Como foram teoricamente reconduzidos a partir desses imprevistos do campo? Qual 
a pertinência dos olhares comparativos para perceber o nosso lugar no trabalho de 
campo? 

ANTROPOLOgIA NA uNIvERSIDADE DA SELvA: NARRATIvAS, SITuAçõES 
ETNOgRáFICAS E SEuS DILEmAS NO INTERIOR DO BRASIL

------------
maria Fátima machado

Museu Rondon – Universidade Federal de Mato Grosso
(fatimac@terra.com.br)

o fazer antropológico alcançou, nas últimas décadas, os lugares mais distantes do 
Brasil. Na imensa região de Mato Grosso, entre o sul da Amazônia e o Centro-oeste do 
país, onde antes aportavam antropólogos de várias nacionalidades, em busca dos últimos 
“primitivos” da terra, hoje vemos a fixação progressiva de profissionais  formados pelos 
principais centros de pós-graduação situados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 
Mais de um século se passou desde que os primeiros etnólogos, amantes do “autêntico” 
e do “original”, revelaram os segredos de povos tão desconhecidos dessa vasta América 
Tropical, como os alemães Karl von den Steinen e Max Schmidt, que abriram cami-
nhos depois trilhados por personagens da expressão de Lévi-Strauss, que projetou com 
sua teoria os Nambiquara e Bororo na etnologia mundial. Embora ainda permaneça 
como um valioso campo de trabalho para uma miríade de pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, não raro partilhando e reciclando ainda os mesmos sonhos dos pioneiros, 
as situações que envolvem a inserção dos novos antropólogos em Mato Grosso estão 
muito longe da paisagem idílica, onírica que invade muitas vezes as narrativas sobre as 
grandes expedições para o trabalho de campo, onde as agruras, os sofrimentos só fazem 
valorizar a empreitada, a aventura sobre-humana de chegar até “lá” para, depois, escrever 
“aqui”. Esta proposta pretende explorar algumas possibilidades de diálogo em torno dos 
desafios teórico-metodológicos provocados pelas condições imprevisíveis da pesquisa 
etnográfica entre povos indígenas, presentes (ou ausentes...) em certas narrativas consa-
gradas e, mais particularmente, em uma experiência de quase três décadas de trabalho no 
Museu Rondon, o lugar institucional da área de antropologia na Universidade Federal 
de Mato Grosso, a Universidade da Selva, assim designada desde a sua fundação, durante 
a ditadura militar. Serão selecionados alguns exemplos em torno do re-equacionamento 
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OBSERvAçãO PARTICIPANTE Em BARES DE ALTERNE: 
ACEDENDO A um “TERRENO DIFÍCIL”

------------
António rodrigues e Hugo dias

CES-Universidade de Coimbra (hugo@ces.uc.pt ; afarinhas@ces.uc.pt)

De acordo com o departamento de Estado dos EUA (2005), cerca de 80% das pes-
soas traficadas anualmente (entre 600 000 e 800 000) são mulheres, e quase todas com o 
intuito de exploração comercial. Trata-se de um fenómeno complexo cujas dimensões de 
análise se cruzam com desigualdades económicas, com as diferentes politicas de migra-
ção dos países do primeiro mundo, e com a existência de máfias e gangs criminosos. As 
mulheres traficadas constroem um conjunto de “expectativas desesperadas” em contexto 
de grande vulnerabilidade económica e social.

o propósito de aprofundar a compreensão de dinâmicas deste fenómeno esbarra 
com a falta de dados empíricos e estatísticos. Uma das estratégias levadas a cabo com 
vista a superar esta limitação foi a de conduzir trabalho de campo em bares de alterne 
um pouco por todo o país.  os autores responsáveis por este trabalho de terreno es-
boçam algumas considerações metodológicas sobre como aceder a um “terreno difícil”, 
enfatizando as práticas de descoberta e de entrada nestes lugares, num contexto liminar 
onde as ambiguidades éticas e simbólicas são por vezes fracturantes. Desta forma, tendo 
em conta a falta de fiabilidade dos testemunhos recolhidos, as estratégias “incomuns” 
utilizadas para entrar nas casas e a performance na interacção com estas mulheres, haverá 
motivo suficiente para pensar em tal processo como uma forma pouco convencional 
de fazer investigação, passível de suscitar um debate em torno dos constrangimentos 
inerentes ao método etnográfico em terrenos como estes.  

quANDO OS ÍNDIOS SOmOS NóS
------------ 

Cristina rodrigues
Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) (rubim@marilia.unesp.br)

Esta é uma tentativa de socializar o que foi vivido como preocupação de pesquisa 
durante quatro anos. Meu objetivo foi construir uma etnografia da antropologia brasileira 
no período denominado era da pós-graduação. Escrever e interpretar a nós mesmos, no 
entanto, é mais difícil e delicado do que discorrer sobre o outro. Somos ao mesmo tempo 
sujeitos e objetos e é certo que isto nos proporciona um posicionamento diferenciado na 
análise do problema. Etnograficamente falando, significa que não se está caminhando 
por um terreno desconhecido, onde somente o pesquisador esteve lá, presenciou os fatos 
e é o único especialista no assunto, como acontece freqüentemente com alguns grupos 
estudados pelos antropólogos. Na história da antropologia no Brasil contemporâneo faço 
parte do grupo da nova geração que menos vivenciou esta história. Nossos professores, 
isto é, meus sujeitos de pesquisa, viveram e conhecem em detalhes este espaço por onde 
ousei caminhar. No entanto, esta etnografia permite toda uma discussão de como vem 

sedeados em hospitais gerais, abertos à comunidade, onde o doente se torna utente e a 
saúde mental um direito universal assegurado pela oMS. Ao mesmo tempo, as políticas 
de saúde pública e os Planos de Desempenho hospitalares mobilizam e redistribuem 
recursos humanos, materiais e financeiros configurando um novo terreno para a saúde 
mental. Para o antropólogo, a tarefa de construir um sentido para este terreno leva-o a 
imaginar categorias prévias de abertura e transformação, espacial e arquitectónica, que 
possam descrever e constituir ética e epistemologicamente o mundo onde etnografica-
mente se situou. 

Porém, “portas que antes se tinham aberto”, fecham-se inesperadamente, anfitriões 
tornam-se “gatekeepers”, rotas traçadas ao longo de meses desembocam em becos, impli-
cando reformulações teóricas, metodológicas e arquitectónicas do terreno. “Empurrado” 
de um serviço psiquiátrico para outro, apesar das notícias de mudança e abertura difun-
didas pela reforma, o antropólogo vai deambulando pela cidade à procura do seu terreno, 
dando sentido aos imponderáveis e imprevistos que aparentemente lhe vão vedando 
acessos. Até que, acompanhando um doente com perturbações de pânico, a quem fora 
negado escolher um psiquiatra, num moderno serviço de psiquiatria, radicalmente refor-
mula a problemática da mudança e abertura da saúde mental e restabelece um inesperado 
nexo entre as lógicas dos espaços psiquiátricos de confinamento e o Estado como uma 
instituição (ainda) total.

SER um ESTRANgEIRO: NEgOCIAR A ENTRADA NO TERRENO E O mODO 
COmO O TERRENO CLASSIFICA O ANTROPóLOgO  

Irene rodrigues
ISCSP - UTL, ICS - UL (yilianrodrigues@gmail.com)

A comunicação pretende abordar a imprevisibilidade da reacção do terreno ao 
antropólogo, e o modo como as classificações que, por vezes, lhe são impostas, traçando 
uma linha de diferenciação clara entre antropólogo e os seus interlocutores, podem cons-
tituir formas interessantes de estabelecimento de diálogo. Para reflectir sobre este tema 
utilizarei material etnográfico das minhas pesquisas de mestrado e doutoramento entre 
migrantes chineses em Lisboa. Com este material pretendo discutir o estatuto de estran-
geira que me foi atribuído/imposto no meu terreno em Lisboa, onde fui acomodada nas 
classificações de waiguoren e laowai (classificações com teor pejorativo). Inicialmente 
tal constituiu uma barreira, em certa medida intransponível, que me fazia duvidar da 
possibilidade de alguma vez poder entrar no seio do grupo sem ser olhada como uma 
outsider. Posteriormente vim a compreender que incapaz de alterar esse rótulo, podia 
adicionar-lhe outras especificidades identitárias que densificassem a minha pessoa, não 
apenas como antropóloga, e me permitissem encontrar pontes e formas de diálogo, numa 
lógica de Compatibilidades Equívocas (Pina-Cabral 2002) com os meus interlocutores. 
Mas a entrada no terreno não resolve dilemas éticos, pelo contrário, a proximidade, a 
flexibilidade do método etnográfico e as formas de classificação do antropólogo tor-
nam mais complexos os dilemas éticos enfrentados pelo antropólogo no seu quotidiano 
etnográfico.  
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pAInel nº37
ClassifiCações e desigualdades: produçÃo e reproduçÃo 

Coordenadora: 
emílIA mArgArIdA mArques, CRIA (em.marques@fcsh.unl.pt)
Debatedor: 
Francisco oneto nunes (CRIA e ISCTE) francisco.oneto@iscte.pt

As classificações do mundo social – pessoas e coisas incluídas – por quem nele age 
frequentemente se relacionam com a desigualdade: assimetrias de poder, níveis dife-
renciados de acesso a recursos e capitais. A desigualdade é reconhecida, estabelecida, 
reproduzida (também) por via da classificação do mundo.
A questão da desigualdade – da sua produção e da sua reprodução – apresenta-se re-
levante a nível teórico, uma vez que se prende estreitamente com o entendimento do 
que seja o social. olhar a sua relação com as práticas classificatórias corresponde a focar 
articulações entre as dimensões societal e cultural e, bem assim, entre processos globais e 
subjectividades, entre contingência e expressão.
Trata-se de lançar um olhar antropológico sobre dinâmicas sociais e culturais associadas 
ao capitalismo contemporâneo, contribuindo, no mesmo passo, para o conhecimento do 
presente contexto português.
Convidamos, assim, à apresentação de propostas de comunicação abordando discursos e 
práticas classificatórias, na sua articulação com a produção e reprodução de desigualdade. 
os terrenos / áreas temáticas a considerar incluem (mas de modo algum se lhes limitam) 
os contextos laboral (práticas e relações contratuais, salariais, de hierarquia, de elaboração 
e circulação do conhecimento técnico e organizacional... ) e dos consumos (práticas de 
distinção e contra-distinção, diversidade dos modos de gerir a tensão entre constrangi-
mentos percebidos e opções expressivas... ).

«é COmO SE ISTO FOSSE um gRANDE CONDOmÍNIO PRIvADO» - REPRE-
SENTAçõES SOCIAIS DE DISTINçãO NO PARquE DAS NAçõES

------------
maria Assunção gato
CRIA (saogato@iol.pt)

o Parque das Nações corresponde a uma produção espacial construída de raiz 
com objectivos de se afirmar enquanto nova centralidade urbana de qualidade na cidade 
de Lisboa e de proporcionar essa demarcação social aos seus residentes. Com efeito, as 
circunstâncias excepcionais de concepção, a situação geográfica de beira-rio, as soluções 
urbanísticas e arquitectónicas, bem como a monumentalidade arquitectónica e a carga 
simbólica associada a este espaço permitem reconhecer nele a manipulação de dimensões 

sendo construído os nossos textos e as nossas interpretações sobre as interpretações dos 
outros. Não eram pessoas com as quais não teria mais contato no futuro. Pelo contrário. 
Eram meus professores, meus colegas e, enfim, meus pares que têm a sua própria inter-
pretação desses acontecimentos, confrontando histórias segundo suas próprias trajetó-
rias, vivenciadas num campo de disputas e alianças. As viagens se transformaram num 
percurso pela auto-consciência da antropologia institucional no Brasil. Conceitos tais 
como de objetividade, neutralidade e verdade foram colocados em cheque no cotidiano 
da pesquisa e no confronto com os seus sujeitos.

O Céu E O INFERNO - TRABALHO ETNOgRáFICO, 
REPRESENTAçãO E PRáTICA

------------
luis vasconcelos

ICS-UL (luis.vasconcelos@ics.ul.pt)

o aspecto a colocar em relevo neste paper é o da relação entre cognição e percepção. 
o objecto empírico é o das festas trance, nome de um subgénero de música electrónica de 
dança que também dá o nome àqueles eventos festivos. Serão postos em confronto dois 
momentos do trabalho etnográfico: por um lado, a pesquisa-piloto levada a cabo com o 
fim de aquilatar a viabilidade do campo e a sequente construção de um objecto e, por 
outro, já no terreno, as grandes perplexidades entretanto surgidas.

ImPONDERávEIS ETNOgRáFICOS E ACADEmIA: SERá quE OS ES-
TRANgEIROS SEmPRE SOmOS OuTSIDERS?  

Beatriz padilha
CIES-ISCTE  (beatriz.padilla@iscte.pt)

o trabalho de campo implica sempre imponderáveis, muitos deles consequências 
da passagem do projecto como tal à prática e ao trabalho de campo. No entanto, uma vez 
que o trabalho de campo está acabado, os investigadores têm que “negociar” os conteúdos 
dos relatórios e as interpretações do campo. Muitas vezes, o establishment académico 
não aceita as leituras diferentes de uma realidade nacional por parte de alguém que não 
é de lá. 

Este trabalho pretende apresentar por um lado, uma série de imponderáveis tanto 
em vários trabalhos de campo como na produção/escrita da análise e dos resultados em 
vários, em vários contextos académicos. Até que ponto a etnógrafa pode responder às 
demandas académicas se eticamente não concorda? Até que ponto ser estrangeiro (e 
que tipo de estrangeiro) aliena ao investigador do círculo académico? Até que ponto 
podemos ser outsiders e insiders e não desrespeitar a confiança em nós depositada? E 
finalmente, como ultrapassar os nossos próprios preconceitos?     
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ImIgRAçãO BRASILEIRA Em PORTugAL: 
DuALIDADE NOS mODOS DE INCORPORAçãO

------------
Iúri duque da Incarnação

Universidade Federal Fluminense, ICHF (iuri_uff@yahoo.com.br)

A presente comunicação que se desenvolve é referente ao tema das Migrações. 
A pesquisa torna-se relevante por tratar desta questão tão contemporânea que consis-
te no fenômeno do deslocamento humano a nível internacional, e, especificamente, a 
emigração de brasileiros para o mundo. Consiste em uma pesquisa de caráter mono-
gráfico que busca compreender as trajetórias e os caminhos dos brasileiros imigrantes 
em Portugal. Com base nas principais teorias migratórias, nomeadamente a teoria do 
mercado de trabalho segmentado, pretende-se descrever e analisar as experiências vividas 
pelos brasileiros inseridos no interior da sociedade portuguesa. A hipótese aqui levan-
tada se configura na construção de “dois mundos brasileiros em Portugal”. Diferente 
dos imigrantes oriundos de outro países, quando se observa o caso brasileiro, chega-se à 
seguinte constatação: uma parcela dos imigrantes ingressa no mercado primário e outra 
no mercado secundário português, pretende-se compreender os modos de incorporação 
destes segmentos distintos. A metodologia de pesquisa, em caráter qualitativo, utiliza-
se entrevistas não-directas e de questionários que foram entregues aos dois grupos de 
brasileiros, qualificados e não-qualificados, no ano de 2008, e analisados num momento 
seguinte. As conclusões nos levam a compreender os “dois mundos brasileiros” existentes 
no interior da sociedade portuguesa.

CRESCER FORA DE águA. CONSumOS juvENIS, 
CLASSE SOCIAL E ETNICIDADE

------------
marta rosales

CRIA, FCSH-UNL (marta.rosales@netcabo.pt)

vanessa jesus
CRIA, FCSH-UNL (naturezaesferica@hotmail.com)

Partindo de uma etnografia realizada na periferia de Lisboa junto de um grupo de 
rapazes de origem angolana, esta comunicação pretende apresentar e discutir as potencia-
lidades expressivas dos consumos juvenis quotidianos. Para além de se problematizarem 
as dimensões relativas a esta fase específica da vida (juventude) no quadro dos processos 
das mobilidades transnacionais contemporâneas, procurar-se-á igualmente observar 
como as dimensões objectivas e subjectivas da classe social participam na estruturação, 
quer dos discursos quer das práticas de consumo destes rapazes.

que ampliam o significado de ali habitar e o estatuto de distinção social associado ao seu 
consumo.

Contudo, existe um conflito intrínseco a este território que passa pela sua loca-
lização, pela promoção social dos habitantes e pela partilha do espaço público com os 
visitantes. A desvalorização social, económica e cultural que é dirigida aos visitantes que 
vêm das proximidades tem um duplo efeito: por um lado, reforça a consolidação e o 
reconhecimento social entre os residentes através da partilha de um “espírito de grupo”, 
por outro, confirma a valorização do seu espaço, não só enquanto objecto identificador e 
negociável de prestígio e de distinção social, mas também enquanto objecto de desejo e 
cobiça entre os “outros” que dele se vão apropriando pelo uso ocasional. 

Desta forma, mesmo que não se entenda a população residente como uma elite, os 
seus discursos permitem perceber que é nessa categoria social que muitos se percepcio-
nam, por oposição à maioria dos visitantes periódicos que os “invadem”, reflectindo-se 
estas classificações e desigualdades sociais na apropriação e vivência deste território.

O BAIRRO E A LuTA. CONTRARIANDO OS SENTIDOS DE ExCLuSãO
 ExPERENCIADOS NO PRESENTE mIgRATóRIO

------------
teresa Carvalho Costa

ISCTE (tercosta@yahoo.com)

o bairro clandestino das Marianas, Carcavelos, concelho de Cascais, é alvo de 
um programa de intervenção, PER (Programa Especial de Realojamento), que visa er-
radicar os bairros com estas características, por entendê-los como espaços de segregação 
étnica e como núcleos geradores de marginalidade e violência. o processo de demolição 
de bairros de barracas ocorre em vários municipios da Área Metropolitana de Lisboa. 
A aplicação do PER excluí, do direito ao realojamento, os moradores que chegaram a 
estes bairros após o ano de 1993, ano do recenseamento. Esta proposta de comunicação 
baseia-se num trabalho de pesquisa sobre o presente migratório de três homens, origi-
nários da Guiné-Bissau e membros da Comissão de Moradores do bairro das Marianas. 
A sua experiência migratória é marcada pelo processo de exclusão do direito ao realo-
jamento. Assistem à demolição progressiva do local onde residem, mas como forma de 
contrariar os sentidos que este tipo de violência produz, decidem organizar-se e formar 
a Comissão de Moradores que procura confrontar a entidade executante, a Câmara 
Municipal de Cascais, sobre os procedimentos de demolição do bairro e a exclusão de 
vários moradores.

A ideia principal desta proposta é perceber como os discursos dos sujeitos, pro-
duzidos durante as reuniões de moradores e em entrevista, percepcionam os processos 
de desigualdade a que  quotidianamente estão sujeitos, ou seja, não apenas ao nível do 
bairro, mas do trabalho e mesmo pertença étnica e como são analisados, por eles, as 
formas de poder e dominação a que vivem sujeitos.
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recolhida mediante estas tecnologias e as questões que se prendem com o exercício e 
relações de poder. 
Procurando debater estas problemáticas a um nível alargado, este painel propõe-se discu-
tir a importância que a vigilância assume no quotidiano nas suas várias expressões, sejam 
a vigilância médica, laboral, de fronteiras, privada, comercial, policial, etc.

SEguRANçA E CRImINALIDADE Em PORTugAL: 
O PROgRAmA NACIONAL DE vIDEOvIgILâNCIA

------------
Catarina Frois

CRIA-ISCTE (Catarina.frois@netcabo.pt)

Ao longo do último ano, em Portugal, os decisores políticos têm-se ocupado em 
fomentar a implementação de novas tecnologias de vigilância em nome da protecção 
dos cidadãos, sob os argumentos de aumentar a segurança e combater a criminalidade. 
Para tal, o Programa Nacional de Videovigilância, concebido pelo actual governo, encoraja 
todos os municípios a instalar videovigilância nos espaços públicos, cujas imagens serão 
monitorizadas pela polícia e usadas como “complemento” a outras formas de combater o 
crime, bem como a criar “ambientes seguros”.

Este paper irá analisar três contextos – Praia da Rocha, Algarve; zona histórica 
do Porto; Santuário de Fátima – onde a videovigilância está a ser operacionalizada, dis-
cutindo o papel das forças policiais, políticas governamentais e autoridades locais neste 
processo, bem como a influência das decisões da Comissão Europeia nesta matéria.

Dada a diversidade de contextos e regiões cobertos pelo Programa Nacional de 
Videovigilância (espaços turísticos, áreas comerciais, espaços de culto), o principal objec-
tivo deste paper é compreender e discutir de que tipo de “segurança” estamos a falar, e de 
que “perigos” estão a ser protegidos os cidadãos.

A vIgILâNCIA DO OuTRO
------------

josévegar
CIES/ISCTE (jvegar13@gmail.com)

Com  dados empíricos recolhidos entre 2003 e 2008, procura-se perceber como o 
sistema de segurança português (apoiado essencialmente na Polícia Judiciária, no Serviço 
d Estrangeiros e Fronteiras e no Serviço de Informações de Segurança) desenvolveu, 
à semelhança de suas congéneres americana e europeias, um modelo de vigilância no 
território nacional e em ambientes virtuais de muçulmanos, de nacionalidade portuguesa, 
de outros países europeus e imigrantes árabes, destinado a impedir a realização de actos 
terroristas jihadistas, e a obter conhecimento sobre as redesde imigração ilegal.

CLASSIFICAçãO, APROPRIAçãO E DESIguALDADE: 
O CONSumO ENquANTO REPRODuçãO SOCIAL

------------
emília margarida marques

CRIA, (em.marques@fcsh.unl.pt)

A partir de uma pesquisa em curso sob re usos do trabalho e do consumo entre 
assalariadas de baixos rendimentos na zona da Grande Lisboa, a comunicação toma 
por referente ideias de Marx (o papel do consumo na reprodução da força de traba-
lho), Douglas e Isherwood (o carácter estritamente relacional do significado dos bens), 
Bourdieu (as relações necessárias entre classificação e dominação) e Miller (o consumo 
como apropriação e des-alienação) para interrogar (i) o consumo enquanto lugar chave 
da reprodução social e, em particular, da reprodução de desigualdade e (ii) o papel das 
práticas classificatórias nesse processo. Argumenta-se que estas últimas são nucleares à 
fundamental capacidade do consumo para incluir excluindo e diferenciando e, também, 
que o desigual poder (re )classificatório dos sujeitos face às biografias dos bens – logo, o 
seu desigual poder de apropriação simbólica dos mesmos – tal como o seu desigual poder 
de apropriação material, simultaneamente expressa e (re) produz desigualdade.

PAINEL Nº38
vigilânCia, Controlo e poder 

Coordenadoras: 
CAtArInA FroIs, CRIA (catarina.frois@netcabo.pt)
HelenA CArreIrAs dA sIlvA, ISCTE

As problemáticas da identificação, detecção e vigilância por meios tecnológicos assumem 
um lugar central na compreensão da sociedade contemporânea e suas múltiplas formas 
de reconfigurar e classificar categorias de pessoas, num mundo global e altamente me-
diado pela tecnologia. 
Uma definição possível de vigilância prende-se com o acto de classificar pessoas e grupos 
com a finalidade de criar perfis, definir padrões e tendências aos mais diversos níveis. 
Quem vigia o quê e com que objectivos o faz? Através da recolha de informação obtida 
por sistemas de detecção de indivíduos – como por exemplo a videovigilância, as bases 
de dados genéticas, comerciais, e biométricas -, criam-se políticas nacionais e interna-
cionais, normas de conduta, estabelecem-se categorias que determinam práticas de rela-
cionamento entre indivíduos, grupos e estruturas globais ligadas ao poder público, mas 
principalmente determinadas pelo poder do capital. Existe, por isso, uma clara relação 
entre a preocupação com a recolha, armazenamento e processamento da informação 
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observar que a vigilância vista de cima ou de baixo, no imaginário nacional e na so-
ciabilidade quotidiana, instaurou com sucesso uma auto-imagem nacional fortemente 
homogeneizada e totalizante, na qual qualquer sinal de diferença era intolerável. Por 
outro lado, no contexto da construção democrática dos anos 1990, observamos a atuação 
da principal articuladora de organizações feministas em sua relação com o Estado para-
guaio. Interessantemente, uma das reivindicações centrais da luta feminista, e também 
uma conquista dela, foi o acúmulo de conhecimento estatal (expressão de Giddens) a 
respeito da ‘situação real das mulheres’ no país, a fim de elaborar políticas públicas orien-
tadas para tal situação. Embora de natureza democrática e democratizante, e na medida 
em que pretende classificar um grupo social discriminado pela diferença de gênero, o 
conhecimento estatal da ‘situação real das mulheres’ pode também ser caracterizado por 
sua disposição vigilante. o cotejo entre os dois contextos pode mostrar, porém, que a 
diferença entre eles está menos na ‘vontade de saber’, e mais na posição ocupada pela 
diferença em seus respectivos contextos.

pAInel nº39
interCulturalidade(s) - espaços de alteridade e de diÁlogo 

Coordenadores
AlCIndA CABrAl, Centro de Estudos Culturais, da Linguagem e do Comportamento - Universidade 
Fernando Pessoa (alcindacabral@mail.telepac.pt)
AlBIno CunHA, ISCSP - Universidade Técnica de Lisboa, Centro de Estudos das Migrações e das 
Relações Interculturais - Universidade Aberta (acunha@iscsp.utl.pt) 
Debatedores
maria manuela malheiro, Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais - Universidade 
Aberta – Lisboa; sónia Frias, Centro de Estudos de Políticas Públicas - Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas - Universidade Técnica de Lisboa

Vivemos numa sociedade cada vez mais plural, onde é urgente aceitar e valorizar a diferença. 
A diversidade cultural que existe no mundo, tornada mais visível pela globalização das tec-
nologias da informação e da comunicação, tem mostrado a premência de pensar, em conjunto, 
“o Outro.” Por isso, torna-se necessário investir nos conceitos de multiculturalismo e de 
interculturalidade. Um investimento que não é apenas intelectual, mas também político, 
económico e social. Pela interculturalidade, as inovações, os factores de modernização, a 
solidariedade, beneficiam toda a humanidade. 
Trata-se de aprender a interpretar e a traduzir objectos, conceitos e relações, em con-
junto, com vista a aproximar tendências que aparecem hoje diversas, até mesmo opostas, 
como a globalização e os conjuntos regionais, ou o Estado-nação e as identidades locais, 
e de decidir a melhor maneira de valorizar o peso do indivíduo e das colectividades 

OS mITOS DO DNA E AS PROmESSAS DA BIO-vIgILâNCIA
 à Luz DA ImPRENSA Em PORTugAL

------------
Helena machado

Centro de Investigação em Ciências Sociais, Universidade do Minho (hmachado@ics.uminho.pt)

Filipe santos
Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra (filipesantos@ces.uc.pt) 

Nesta comunicação pretendemos discutir a problemática da articulação entre as 
narrativas da genética à luz da imprensa em Portugal e fenómenos de hierarquização de 
indivíduos derivados de agendas políticas e morais definidoras de riscos para a sociedade. 
Mais concretamente debruçamo-nos sobre os dispositivos retóricos, políticos e culturais, 
veiculados em discursos da imprensa, que enfatizam a ‘infalibilidade’ da identificação 
dos indivíduos pelos perfis de DNA e a ‘eficácia’ das bases de dados forenses de perfis de 
DNA na prevenção e no combate à criminalidade.

Partindo do conceito de bio-vigilância e das narrativas da imprensa portuguesa 
em torno da genética forense e das bases de dados de perfis de DNA, argumentamos que 
se criam condições para a eliminação de resistências e para a geração de apoio público à 
implementação e disseminação destas tecnologias. 

A ‘certeza’ na identificação de indivíduos prometida pelo perfil de DNA é in-
vocada para justificar e legitimar a acção do Estado, da ciência e do sistema de justiça 
criminal. Num contexto cultural e político dominado, por um lado, pelo papel dos media 
no controlo social e na projecção de visões do mundo, e por outro lado, pela retórica de 
celebrização da eficácia e fiabilidade da genética forense, projectam-se ‘novas’ formas 
de hierarquização social, que opõem os cidadãos respeitáveis, cumpridores da lei, aos 
criminosos. 

Política, ciência, justiça e media imbricam-se e projectam interesses de grupo, 
apresentando-os como constituindo interesses gerais e universais, algo que poderíamos 
classificar como interesse público. 

gêNEROS DE vIgILâNCIA: umA COmPARAçãO ENTRE IDEOLOgIA 
AuTORITáRIA E LuTA FEmINISTA NO PARAguAI DO FIm DO SéCuLO xx

------------
jose szwako

UNICAMP (jszwako@bol.com.br)

Este trabalho examina dois tipos de práticas de vigilância, a partir do caso da 
passagem do regime autoritário para o contexto democrático no Paraguai. Por um lado, 
no bojo da ditadura stronista, tomamos a centralidade ocupada pelo Partido Colorado 
tanto na produção ideológica de imagens sobre o povo quanto nas ‘seccionais coloradas’, 
associações de bairro que operavam como os ‘olhos e ouvidos’ do Partido em todas as 
cidades do território nacional. A análise conjunta dos dispositivos partidários permite 
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De um lado, o perspectivismo ameríndio que afirma a multiplicidade radical do 
mundo, sua insubmissão a qualquer forma de monarquia ontológica, que é isso que o 
Estado é (Eduardo Viveiros de Castro) 

De outro, uma leitura de Marx na qual tanto sua crítica filosófica a Hegel quan-
to suas análises da Comuna de Paris indicam uma problematização do Estado como 
representação da resolução da relação entre universal e particular e a uma definição da 
verdadeira democracia no desaparecimento do Estado. 

Enfim, ambas elaborações teóricas ganham formas concretas nas práticas criativas 
de uma multiplicidade de movimentos.

A DImENSãO SOCIAL DA mOBILIDADE: 
SOCIABILIDADES TRANSNACIONAIS

------------
Claudelir Corrêa Clemente

Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais (claudelir@fafcs.ufu.br)

o presente trabalho analisa os vínculos sociais constituídos por profissionais 
transnacionais ou « expats » como são chamados pelo mercado. Praticamente invisíveis 
nas estatísticas de migração internacional que projetam mais de 200 milhões de pessoas 
que vivem fora de seus locais de origem, estes profissionais transnacionais que circulam 
pelo mundo, vivem de semanas a anos nos países em que estão as multinacionais pelas 
quais trabalham e permanecem nestes locais durante a duração de sua missão. Suas vidas 
encarnam uma intensa mobilidade e dia a dia criam e recriam formas de sociabilidade 
no e pelo movimento. Por meio dos deslocamentos geográficos destes profissionais, 
analisar-se-á os laços de amizade constituídos ao longo da mobilidade; a constituição 
de uma rede social baseada em vínculos de dimensões transnacionais e com conteúdos 
interculturais. Não constituem uma comunidade de posse de claros limites que fornecem 
uma fonte de identidade comum. Entretanto, eles podem formar uma rede pequena, 
coesa e relativamente estável, com base em um capital relacional constituído ao longo de 
seus trajetos transnacionais. 

EDuCAR PARA A DIFERENçA
------------

rosângela Azevedo Corrêa
Universidade Aberta, Brasília (rosangelaantro@hotmail.com)

o objetivo da educação para a diferença é harmonizar a convivência de diferen-
tes grupos sociais; promover a justiça social considerando as distinções dos segmentos 
sociais; permitir o acesso de todos os seres humanos aos bens intelectuais, materiais, 
espirituais e naturais; assim como mobilizar a todos para a aceitação de si mesmo que é 

seguindo uma orientação que faz da conciliação do universalismo e do particularismo o 
novo paradigma da diversidade cultural. 
Propomo-nos reflectir sobre este paradigma, tendo como áreas geográficas de referência 
preferenciais, mas não exclusivas, a Península Ibérica, a América Latina e o Mediterrâneo, 
particularmente o Magrebe, devido às relações histórico-culturais e à dinâmica das mi-
grações entre estas regiões, introduzindo a interculturalidade como um conceito a ter em 
conta na classificação do mundo actual, que não se resume à observação das diferenças, 
que não consiste num inventário de especificidades, mas que supõe indivíduos e colecti-
vidades num processo de diálogo e partilha interculturais.
Consideramos serem eixos orientadores para as Comunicações: Interculturalidade 
e Educação: a Escola da Comunicação, a Escola Democratizadora/ o Encontro e o 
Desenvolvimento Partilhado das Línguas e das Culturas; Circulações Migratórias, 
Economia e Interculturalidade; Globalização e Identidades; Recomposições Sociais e 
Espaciais: Consequências Sociopolíticas, Socioeconómicas e Socioculturais; Migrações e 
Alfândegas Culturais: Definições das Fronteiras Culturais; Competências Cosmopolitas 
da Cidade: Potenciar a Interculturalidade; Espaços Urbanos e Interculturalidade; 
Interculturalidade: Configurações Mentais, orientações Políticas e Consciências Éticas 
Colectivas; Interculturalidade: Epistemologias e Axiologias em Andamento.

ALTERIDADE, DIáLOgO, mOvImENTOS: mARx E AméRICA INDÍgENA
------------

jean tible
UNICAMP (jtible@hotmail.com)

As socialidades ameríndias manifestam uma “abertura ao outro” (Lévi-Strauss). 
Tais cosmologias buscam, hoje, dar conta, igualmente, de uma poderosa alteridade pre-
datória, o capitalismo em seu movimento de permanente expansão do seu reino das 
mercadorias (Bruce Albert).

Nesse contexto, uma diversidade de movimentos indígenas tem se colocado no 
debate latino-americano e mundial, às vezes em contato com outros movimentos sociais, 
políticos e culturais.

Como pensar estes encontros, inevitáveis e em curso, entre esses mundos e suas 
distintas perspectivas? Propõe-se, nessa comunicação, produzir o esboço de um diálogo 
entre Karl Marx, pensador do capitalismo e da revolução, com as elaborações e lutas 
ameríndias (graças à mediação antropológica).

Tais pontes entre diferentes formas de pensar e de lutar convergem em sua luta 
contra o Um transcendental. Trata-se de intentar um encontro e não uma síntese que 
seria empobrecedora. o elo fundamental para tal diálogo encontra-se, assim, no movi-
mento de ambos contra o Estado. 
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El locutorio es un espacio creado en un contexto migratorio global y funciona 
como una infraestrutura transnacional. El objetivo principal en esta comunicación es 
describir y analizar el locutorio en todas sus dimensiones, tanto a nivel local como global. 
Las tres premisas de las cuales se ha partido son: los locutorios se crean en espacios 
multiculturales, aunque pueden devenir espacios interculturales; surgen de la necesidad 
de mantener los vínculos con la sociedad de procedencia, y actúan como puerta de en-
trada en la sociedad receptora. La metodología utilizada es cualitativa; concretamente, 
la observación participante es la técnica utilizada con la finalidad de analizar y describir 
tanto el locutorio en sí como las relaciones que allí se dan. El resultado es un análisis 
simbólico y descriptivo del objeto de estudio, de las zonas en las que habitualmente están 
ubicados y su papel global.

IDENTIDADES Em CONSTRuçãO: REFLExõES SOBRE AS RELAçõES DE 
SOCIABILIDADE ENTRE mIgRANTES NA guIANA FRANCESA

------------
rosiane Ferreira martins

PPGCS/UFPA (rosimartins1@yahoo.com.br)

As práticas culturais em espaço urbano refletem a identidade de quem se apropria 
destes locais para lazer, articulação de redes sociais e, principalmente, para construção de 
manifestações políticas e de cidadania. As cidades consideradas transnacionais atraem 
muitos migrantes, sobretudo em busca de trabalho. Assim vários grupos étnicos estabe-
lecem fronteiras como fluxo cultural (Appadurai, 1997). Envolvendo-os em processos de 
mistura de culturas diferentes que não se caracteriza por uma relação centro-periferia, 
mas por um intercâmbio de costumes, tradições e significados pelos quais todos transitam 
e constroem, embora por vezes em condições desiguais. Este trabalho pretende analisar 
as relações de sociabilidade nos diversos espaços (praças, bares, igrejas, associações e 
locais de esporte e lazer) que migrantes de diferentes países (China, Brasil, Haiti, Peru, 
Republica Dominicana, Guiana e Suriname) utilizam na Guiana Francesa. Para isso 
o método etnográfico foi utilizado na intenção de compreender práticas cotidianas de 
caráter político e cultural que demarcam as particularidades de cada grupo.  Nestas áreas 
as relações entre culturas, idiomas e identidades étnicas diferentes se interconectam ou 
na maioria das vezes constituem-se como espaços utilizados e apropriados de diferentes 
maneiras por cada grupo, criando fronteiras, ali estabelecem arranjos sócio-culturais e 
políticos. os que freqüentam estes lugares geralmente representam e são representa-
dos, utilizando-os como espaços de discussão das questões culturais, sociais, políticas e 
econômicas. 

diferente do outro e, por esta razão, somos muito mais enriquecidos nesta convivência 
dos diferentes. 

NO CONTO DA HISTóRIA: A ESCOLA NA TRILHA DA TRANSFORmAçãO
------------

sônia Fazenda
Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro (soniafazenda@gmail.com)

o presente trabalho reporta a espaço escolar e as questões pertinentes à diversida-
de, o preconceito, que geram discriminação.

A escola necessita assumir uma ação transformadora, abandonando a cultura repro-
dutora. Sabemos que o entendimento e a valorização da cultura africana vão contribuir 
para uma construção de “saberes” sobre composição étnica e a miscigenação brasileira. 
Quando nos sentimos incluídos, participamos e trocamos experiências.

o preconceito é um mecanismo que atuante, produz estigmas que reflete em todas 
as esferas da vida. os múltiplos preconceitos de gênero, de cor, de classe, etc., ganham 
lugar nos diferentes espaços da vida social, inclusive, no espaço escolar. Estão presentes 
em forma de imagens, linguagens, nas expressões corporais e psicológicas, nos gestos 
incorporados, particularizando-os e dando-lhes qualificativos de identidade que ganham 
poderes e provocam situações de exclusões.

Não basta considerar as diferenças mais visíveis, tradicionalmente expostas, con-
figuradas na raça, no gênero e na classe social, manifestas através das diferenças e das 
desigualdades nos espaços da educação, há-de ser construídas e efetivadas ações eficazes, 
com base no conhecimento. Ações que floresçam no espaço escolar com força,com raiz e 
que tenha o vigor das ações afirmativas.

EL LOCuTORIO, uNA INFRAESTRuCTuRA TRANSNACIONAL
------------

Yaiza pérez Alonso
Centro de Investigación y Documentación Educativa, Ministerio de Educación (yaipea@gmail.com)

La situación mundial actual está definida por el proceso de globalización y la radi-
calización de la modernidad (Castells, 1998; García Canclini, 2001), cuya consecuencia 
más inmediata, entre otras, es el aumento de las migraciones. La realidad social de la in-
migración es cambiante y se va tejiendo en la cotidianidad donde surgen nuevas espacios 
y nuevas relaciones que vertebran la conexión entre el emigrante, la sociedad receptora 
y su país de origen. El asentamiento de los inmigrantes en la sociedad receptora ha 
propiciado la construcción de infraestructuras y supraestructuras transnacionales cuyas 
funciones prioritarias son, por una parte, el mantenimiento de los vínculos (sociales, 
culturales, económicos...) y, por otra, la creación de redes sociales de apoyo a su país de 
origen.



296 297

gRINgOS, “muLATAS” E mODERNIDADES ALTERNATIvAS: 
CARTOgRAFIAS DE DESEjOS, vIOLêNCIA E mOBILIDADE 

NAS NOvAS DIáSPORAS TRANSATLâNTICAS
------------

samuel veissière
Universidade College of the Nord, Princeton (sveissiere@ucn.ca)

Baseada em pesquisas de campo em Salvador da Bahia, Brasil, e vários espaços 
da diáspora brasileira na Europa e da diáspora gringa na America Latina, minha apre-
sentação investiga as estratégias e vivências de mobilidade e emancipação dos sujeitos 
pós-coloniais que negociam identidades de “gringos” e “mulatas” através das suas inte-
rações econômico-romântico-sexuais no Brasil e na Europa, e no contexto diaspórico 
mais amplo que eu chamo de “economia cultural do desejo transatlântico”. Evitando 
o discurso reducionista de “vítimas” e “perpetradores”, eu procuro entender o que esses 
atos de desejo e estratégias de mobilidade - da parte das brasileiras como dos gringos 
-podem nos ensinar sobre padrões de injustiça social num contexto global e pós-colonial. 
o que podemos aprender, por exemplo, sobre os mecanismos culturais e as condições 
econômico-sociais (locais e globais) que produzem desejos não só sexuais e românticos 
para vários tipos de outros, mas desejo de vidas e mundos alternativos? Por que viajar e 
migrar em busca de outro mundo? Porque fazê-lo através do sexo? o que buscam essas 
pessoas? De que fogem? o que concluir sobre esses encontros? o que concluir sobre a 
possibilidade de diálogos, romance, e modernidades alternativas alem da violência colo-
nial na qual todas relações transatlânticas são necessariamente implicadas?  

pAInel nº40
apresentações da Cultura – perforManCes artístiCas, 
narrativas de poder e reflexividade 

Coordenador
pAulo rAposo, ISCTE/CRIA (Paulo.Raposo@iscte.pt)

Victor Turner afirmava em 1982 (From Ritual to Theatre) que as expressões eram se-
creções cristalizadas de experiências humanas previamente vividas. Esta aproximação 
retoma o pensamento do filosofo alemão Wilhelm Dilthey (1883-1911) e a sua de-
finição de Erlebnis/experiência vivida. A interpretação das experiências vividas, o seu 
entendimento, é um processo reflexivo que decorre da interpretação das expressões (leia-
se, expressões de cultura). Estas seriam sumarizadas por Victor Turner e Edward Bruner 
numa obra seminal – Anthropology of Experience (1986) – enquanto representações, 
performances, objectificações ou textos. Expressões que se constituem finalmente como 
unidades estruturadas de experiências e unidades de sentido socialmente construídas. E 
é sob este enfoque que nos referimos a apresentações da Cultura – pensada em termos 
polissémicos, processuais e não reificados. 

De acordo com a proposta pioneira de Milton Singer (1972) é através das performances 
culturais que uma “cultura” se apresenta, tanto aos seus membros como a estranhos, re-
flectindo simultaneamente o entendimento que faz de si própria e a sua própria imagem. 
Esta concepção original de “cultura”, não apenas inscrita nos objectos, artefactos, monu-
mentos ou textos, mas manifesta também em performances que têm um tempo limitado, 
um programa de actividades organizadas, um conjunto de executantes, uma ocasião, 
um lugar de actuação e audiências particulares, veio produzir uma alteração substan-
cial nos modos de interpretação e observação antropológicas. Neste painel pretende-se 
justamente discutir de que modo apresentações da cultura tornadas visíveis e legíveis na 
diversidade de  expressões performativas se constituem como modos de construção de 
sentido identitário, em diálogos tensionais de relações de poder e formas de resistência 
ou resiliência, como instrumentos de reflexividade e re-imaginação cultural ou ainda 
enquanto modalidades ideológicas de interpretação conflitual e negociada de sentidos.  

A ARTE DO EFêmERO: APONTAmENTOS SOBRE O CARNAvAL 
COmO SÍmBOLO E CINzA NO RIO DE jANEIRO

------------
nilton silva dos santos

Universidade Candido Mendes (nsantos@bighost.com.br)

Partindo de minha pesquisa sobre o universo carnavalesco na cidade do Rio de 
Janeiro, particularmente sobre a atuação dos carnavalescos nas escolas de samba, preten-
demos entender as dimensões dramáticas envolvidas neste fenômeno.

Nos seus primórdios o carnaval no Brasil foi perseguido pelos poderes públicos até 
ser, recentemente, sido erigido como símbolo da competência dos artífices e populares 
na arte momesca. No entanto, apesar de seu destaque social e dos incentivos governa-
mentais diversos ele ainda é feito como arte efêmera, consumida no momento do desfile 
e descartada imediatamente.

Nossa intenção nesta comunicação é entender como o trabalho de carnavalescos, 
artesãos diversos e comunidades populares, sintetizado no desfile da Passarela do Samba 
(Avenida Marquês de Sapucaí), põem em cena inúmeros aspectos relativos às ambigüi-
dades/tensões da sociedade brasileira.

CINEmA – um OBjETO NO FORA DE CAmPO DA ANTROPOLOgIA?
------------

debora Breder
PPGA/UFF, Brasil, EHESS, França Universidade Cândido Mendes 

(deborabreder@hotmail.com)

o cinema constitui um discurso não apenas imagético e sonoro, mas também 
ideológico e simbólico que refrata – em suas imagens animadas –, e projeta – nos seus 
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interstícios –, uma cosmologia. Constituindo produtos ou artefatos de uma determinada 
cultura e época, os filmes (tanto o “documentário” quanto a “ficção”) representam tam-
bém e necessariamente uma determinada concepção de mundo – tematizando diversas 
categorias relativas à construção das identidades, individuais e coletivas; à política; ao 
direito; à ética; etc. Considerando tal fato, esta comunicação enfoca algumas perspectivas, 
no campo da antropologia, que têm o cinema como objeto de estudo. A primeira é a que 
procura focar a relação entre cinema & imaginário, considerando-se esta noção tanto 
como o conjunto de idéias, de representações e interpretações que confere sentido “à 
ordem e à desordem” do mundo (M. Godelier), como também o conjunto de imagens 
através das quais se “perpetua uma história coletiva dos mitos” (H. Belting). Já a segunda 
perspectiva é a que procura focar as “regras da arte” cinematográfica (P. Bourdieu). Neste 
caso trata-se de considerar as condições sociais de produção e de recepção de longas, mé-
dias e curtas-metragens em seus diferentes “formatos” e “gêneros”. Em última instância, 
a questão proposta à reflexão diz respeito às possíveis bases teórico-metodológicas para 
a realização de uma etnografia do cinema, entendida no âmbito de um estudo sobre a 
contemporaneidade e os novos procedimentos de construção de sentido.

quANDO A ‘LINHA’ DA PERTENçA é A TRADIçãO: 
PROCESSOS DE IDENTIFICAçãO ENTRE CANTADORES NORDESTINOS

 E TRADICIONALISTAS gAúCHOS
------------

patricia silva osorio
Universidade de Brasília, Universidade Federal de Mato Grosso (patricia.osorio@gmail.com)

A cultura nomeia a organização da experiência e da ação humanas por meios sim-
bólicos, sendo entendida como ordem de significação, onde significados são colocados 
em risco na ação (Sahlins 1985 e 1997). Partindo de uma perspectiva que incorpore na 
análise a dimensão da mudança, da flexibilidade e da manipulação, coloca-se o con-
ceito de identidade enquanto processos de identificação erigidos pelos próprios atores 
no sentido de organizar a interação entre pessoas (Barth 1969 e Cardoso de oliveira 
1976). Canções, danças, culinária são recursos que possibilitam imaginar e materializar a 
cultura [e também a identidade], tornando-a pública, mas também suscetível de disputas 
e revisões (Geertz 2000). 

Dialogando com o referencial teórico acima, a presente proposta de comunicação 
pretende apresentar uma etnografia sobre cantadores nordestinos (improvisadores de 
versos poéticos) e tradicionalistas gaúchos (fomentadores de manifestações culturais, 
como a dança e a culinária, identificadas com o modo de vida rural), grupos que resig-
nificam no cenário da capital do Brasil, Brasília, tradições culturais consideradas típicas 
de duas regiões: Nordeste e Sul. Materializando e imaginando suas tradições através do 
canto, da dança, da culinária e principalmente, do sentimento de pertença a um agrupa-
mento, cantadores e tradicionalistas atualizam e reinventam identidades locais, regionais, 
pessoais e profissionais. A intenção é demonstrar que as inovações culturais promovidas 
inserem-se num imbricado jogo de intenções em que processos identitários fazem parte 

da luta pela diferenciação, mas também pela inserção e visibilidade no meio urbano, onde 
estão sendo disputadas e revistas noções sobre folclore/arte, sobre o migrante e sobre 
tipos regionais.

THE PERFORmANCE OF NORTH AmERICAN AND OTHER muSIC IN LISBON, 
AN ANALySIS OF TRANSNATIONAL FLOwS OF CAPITAL AND CuLTuRAL 

PRODuCTION
------------

miguel moniz
CRIA/ISCTE - IUL (miguelmoniz00@gmail.com)

Music performance exists at an intersection in which art, capitalism, and cultural 
production meet. What is the economic and cultural implication of such performances 
when given in cross-cultural and transnational contexts? This paper examines the live 
performance of American musical acts in Lisbon, as well as performances of other musi-
cians, primarily from Angola and Cape Verde, in an examination of the impact of global 
flows of capital and the technological advancements that have allowed for international 
artists to perform in global settings. The space of these performances, especially consid-
ering that they are either musical acts from the United States, or by migrant groups often 
take on a political dimension as well.

The author examines migrant musical production including Tito Paris, Mayra 
Andrade, Lura, and MiLa (the later of which the anthropologist has performed with) as 
well as North American musical acts and other performance in Lisbon (including Lou 
Reed-where the author was an invited guest of the band at the concert and backstage; 
Bob Dylan; the Rolling Stones—which although from the UK, became internationally 
renowned in the US, playing their kind of American blues music; Wilco—a smaller mar-
ket alternative rock band; Cirque de Soleil, where the author was an invited guest of the 
musical director at the performance and backstage; Tony Trischka’s band—a traditional 
American bluegrass band; as well as from the live performances of the anthropologist 
himself, whose band has performed throughout Portugal including an appearance on 
Portuguese television.

        The paper looks specifically at the intersection of global flows of capital and 
cultural production/reproduction. The analysis re-examines traditional concepts of loca-
lity and border in which both aesthetic and capitalistic concerns re-define what can be 
considered local cultural production, with implications for political power configurations 
and how belonging is construed.
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lançaMento de livros 

o IV Congresso da APA contará com sessões de lançamento de livros publicados a partir 
de Janeiro de 2008, cuja organização ficou a cargo da Clara Saraiva (IICT/Universidade 
Nova de Lisboa) e Madalena Patriarca (ICS-UL).  Estes lançamentos ocorrerão durante 
os dias do Congresso. As condições para a elegibilidade da apresentação de obras resul-
tou de serem publicações de 2008 ou 2009, da sua inserção no campo da antropologia e 
do facto dos autores os terem proposto às organizadoras para lançamento no âmbito do 
congresso. Incluimos de seguida os resumos dos livros que serão apresentados no âmbito 
do Congresso (no espaço da Feira do Livro). 

resumos dos lIvros A ApresentAr

Anico, Marta e Elsa Peralta (eds). 2009. Heritage and Identity. London: Routledge.

------------
Heritage and Identity provides a comprehensive account of the diverse conceptions of 
heritage and identity in contemporary societies. This collection of thought-provoking 
articles from experts in the field captures the richness and diversity of the interlinked 
themes of heritage and identity. The editors introduce and discuss a wide range of inter-
connected topics, including multiculturalism and globalization, local and regional iden-
tity, urban heritage, difficult memories, conceptions of history, ethnic representations, 
repatriation, ownership, controversy, contestation, and ethics and social responsibility. 
The volume places empirical data within a theoretical and analytical framework and 
presents an interdisciplinary approach to the study of the representation of the past, 
invaluable for anyone interested in heritage and museum studies. 

Bénard da Costa, Ana. 2009. O Preço da Sombra: sobrevivência e reprodução social 
entre famílias de Maputo. Lisboa: Livros Horizonte.

------------
Numa época em que as imagens de África, outrora exóticas, dos espaços virgens, dos 
mistérios das savanas e das selvas profundas, foram substituídas no imaginário dos oci-
dentais por estereótipos de pobreza, exclusão social, corrupção, guerra e violência, este 
livro revela-nos outras realidades, bem mais complexas e bem mais próximas de nós. 
Falando de famílias de Maputo e procurando saber como vivem e de que vivem, este 
livro fala-nos também das nossas famílias e de questões universais que se relacionam 
com afectos, interesses, reciprocidades, oportunismo, identidades, religião, economia e de 
como tudo isso se inter-relaciona num processo complexo e pleno de contradições.
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os artigos que a compõem referem-se a situações sociais da actualidade, em diferentes 
contextos, que são abordadas a partir de uma pluralidade de enfoques, servindo de confi-
guração e de explicação de fenómenos culturais e sociais do nosso tempo.

Cardeira da silva, Maria (coord.). 2008. Colecção Primitivos e Modernos. 
Lisboa: Livros Horizonte.

------------
A colecção “Primitivos & Modernos” empenha-se na edição de livros de antropologia 
de autores portugueses e estrangeiros, sobre temáticas nacionais e internacionais que, 
de uma forma ou de outra, contribuam para o esclarecimento de realidades culturais e 
sociais contemporâneas, frequentemente apresentadas ao leitor comum como impene-
tráveis e incontornáveis. o título da colecção remete simultânea e propositadamente para 
o objecto tradicional do estudo da antropologia – “os primitivos” – e para horizontes mais 
contemporâneo de trabalho da disciplina – “os modernos” – ironizando assim distinções 
que, na contemporaneidade, tanto numa perspectiva humanista quanto numa perspecti-
va multiculturalista, deixaram, definitivamente, de fazer sentido. os estudos individuais 
alternarão com actas de colóquios, livros colectivos, traduções de clássicos, manuais ou 
obras contemporâneas de referência de antropólogos portugueses e estrangeiros. Todos 
se aplicarão em testemunhar a pertinência da Antropologia para a compreensão do mun-
do contemporâneo.

Challinor, Elizabeth Pilar. 2008. Bargaining in the Development Market-Place: 
Insights from Cape Verde. Lit Verlag: Münster.

------------
Is there anything new to be said about development? In its affirmative answer to this 
question, the book offers original theoretical arguments, of interest to a wide readership, 
solidly grounded in a rare ethnographic setting. Cape Verde is one of Africa’s most 
unique and unknown nations. The economy is structurally dependent upon foreign aid 
and upon remittances from its Diaspora, making the country exceptionally relevant for 
development studies. Cape Verdeans often describe their nation as “not quite Africa” and 
“not quite Europe”. This challenges dominant conceptions of a world polarised between 
the “West” and the “Rest”. The book draws on the ethnography to set current develop-
ment issues clearly within the domain of existing debates in Anthropology, African and 
Postcolonial studies. 

Brak-lamy, Guadalupe. 2009. Da magia da noite à magia/desencanto da cama. 
Para uma interpretação antropológica dos comportamentos erótico- amorosos 

heterossexuais em contexto urbano nocturno. Celta: Lisboa.
------------

Esta obra reporta-se ao estudo dos comportamentos erótico-amorosos heterossexuais 
nos espaços de congregação nocturna das zonas da “movida” lisboeta. Num primeiro 
momento será apresentada a expansão da indústria da noite e, posteriormente, serão ana-
lisados os comportamentos referentes à “magia da noite”. Esta diz respeito ao convívio 
deserotizado com o grupo de pares e aos comportamentos erotizados dos diversos sujei-
tos que frequentam os espaços de congregação nocturna. A autora fará ainda a análise 
das experiências erótica-amorosas de sujeitos frequentadores dos espaços de congregação 
nocturna, o que levará à constituição de diversos tipos de discurso sobre a “magia/de-
sencanto da cama”. Por último, serão apresentadas as transformações comportamentais 
no contexto da estrutura (trabalho e família) e no contexto da ‘communitas’ (espaços de 
congregação nocturna.). 

Braña, Fátima Rey. 2008. Contedor de valores: O Museo do Pobo Galego. 
Santiago de Compostela: Fundación Antonio Fraguas.

------------
o libro é o resultado do estudo de caso do Museo do Pobo Galego.Está organizado en 
cinco partes seguindo a estrutura do propio museo. Ademais dunha introdución teórica 
na que situar o museo nun contexto global de significación en relación a cultura e á 
xestión do patrimonio cultural temos a segunda parte na que se fai un percorrido polas 
institucións que o museo recoñece como antecedentes ou que están vinculadas a través 
das persoas que deixaron a súa obra e traballo nelas. 
 Unha terceira parte na que se analiza as formulación e organigrama da 
Institución encanto a asociación Padroado Museo do Pobo Galego, os cadros directivos e 
técnicos fundamentalmente. Unha cuarta parte na que se analiza a organización interna: 
funcións desenvolvidas forma e maneira, recursos humanos, económicos e a súa sede sen 
dúbida importante. E, para finalizar, a quinta parte é unha análise dos contornos nos que 
o museo realiza a súa actividade, asociados e públicos que van devolver a imaxe dunha 
traxectoria, un traballo e unha idea de entender a xestión do PC. 

Cabral, Alcinda e M. Dolores Llovera (eds.). 2009. Antropológicas, 11. 
Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa. (252 p.)

------------
Este número da Revista Antropológicas contempla a diversidade cultural, através de 
múltiplas cosmovisões de distintos autores e de diferentes temas, relacionadas com o 
conceito de “cultura”. 
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Cole, Sally (ed.). 2009. Rainy River Lives: Stories told by Maggie Wilson. 
Lincoln: University of Nebraska Press.

------------
Rainy River Lives is the long-lost collection of stories of ojibwe men and women as told 
by a hitherto unpublished, traditional ojibwe storyteller, Maggie Wilson (1879–1940). 
Wilson lived on the Manitou Rapids Reserve on the Rainy River, which flows along 
the ontario-Minnesota border. When anthropologist Ruth Landes arrived at Rainy 
River to conduct her doctoral research in 1932, Wilson often worked with the young 
scholar, telling her many stories. Their relationship continued after Landes returned to 
Columbia University. During the following decades, however, the letters and stories 
Wilson had sent Landes, which Landes had carefully collected, were lost. only recently 
were they discovered in the basement of the Smithsonian Institution, where they had 
been misfiled with papers of another anthropologist. This rich set of narratives takes us 
inside the intimate world of ojibwe families at the turn of the twentieth century, a time 
of great upheaval when the ojibwes were being relocated onto reserves and required by 
the government to abandon their seasonal migrations and subsistence activities. These 
remarkably detailed stories of ordinary Native people, precisely through their everyday 
character, reveal much about ojibwe cultural beliefs and paint a nuanced ethnographic 
portrait of ojibwe life. In the distinctive voice of an exceptional and highly creative indi-
vidual, the stories address both the culturally specific world of the ojibwes and universal 
human themes of love, loss, and perseverance.

Fernandes, Tiago Matos. 2009. O Poder Local em Moçambique. Descentralização, 
Pluralismo Jurídico e Legitimação Local. Porto: Edições Afrontamento.

------------
Em Moçambique, e à semelhança do que sucede nos demais países africanos, os titulares 
dos órgãos da administração local do Estado competem com os órgãos da administração 
municipal e com uma grande diversidade de autoridades tradicionais pelo exercício de 
prerrogativas do poder político local. Em tese, este fenómeno de justaposição e con-
corrência de poderes locais pode dificultar a construção de um Poder Local que, por 
imperativo constitucional, se propõe promover o desenvolvimento local participativo e 
respeitar o princípio da unidade e soberania do Estado. Na presente obra, procede-se à 
validação desta tese, a partir da análise do processo de descentralização em Moçambique, 
numa perspectiva histórica, descritiva e compreensiva, e com base num estudo de caso 
realizado no município da Ilha de Moçambique, na Província de Nampula.
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Fonseca, Inês, Dulce Freire e Eduarda Rovisco (coord.). 2009. 
Contrabando na Fronteira Luso-espanhola: Práticas, Memórias e Patrimónios. 

Lisboa: Edições Nelson de Matos.
------------

Durante séculos, o contrabando foi fundamental para as populações raianas. 
Impulsionando contactos e solidariedades entre as povoações de cada lado da fronteira, 
influenciou a construção das identidades locais e fomentou distintas percepções dos 
Estados e das Nações. Nas últimas décadas, o êxodo rural e as políticas de livre circulação 
transformaram as funcionalidades tradicionais da fronteira. No contexto do debate sobre 
património, memória e cultura, este livro é um contributo para a reflexão sobre as mu-
danças ocorridas no contrabando e nos territórios historicamente a ele associados. Esta 
colectânea reflecte diferentes perspectivas e conta com a participação de investigadores 
portugueses e espanhóis. A combinação de documentos escritos e depoimentos orais 
enfatiza a riqueza das experiências e dos discursos, nas vozes dos protagonistas.

Frazão, Amélia. 2009. Plantas e “Pecadores”. Percepções da Natureza em África. 
Lisboa: Livros Horizonte.

------------
Através da descrição e análise das relações dos homens com o universo vegetal envol-
vente, mostra-se como a natureza é material e simbolicamente apropriada numa cultura 
africana da Guiné-Bissau. A abordagem do como as plantas são pensadas e manipuladas 
nas práticas sociais quotidianas e nos rituais permite entender a importância de cosmo-
logias e concepções médicas, mágicas e ambientais que garantem a continuidade num 
contexto pós-colonial marcado por mudanças decorrentes da progressiva mercantiliza-
ção e por alterações advindas da islamização. o relato etnográfico estende-se ao universo 
das crianças e aos processos de transmissão dos conhecimentos, e é complementado por 
um estudo aprofundado das variações individuais nas formas de classificar as plantas. 
As plantas são um “pretexto” para examinar diferentes tópicos da reflexão antropológica 
contemporânea e entender os “pecadores” (homens em crioulo).

Fróis, Catarina. 2009. The Anonymous Society. Identity, Transformation and Anonymity in 
12 Step Associations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

------------
The Anonymous Society is an in-depth anthropological study conducted in Portugal 
among the 12-Step associations Alcoholics Anonymous, Families Anonymous and Narcotics 
Anonymous. Here, the author explores thoroughly issues like therapy, addiction, ritual, 
religion, identity and anonymity, providing an insightful knowledge of these associations’ 
importance in contemporary society.

Fróis, Catarina. 2009. Identidade, Estigma e Anonimato nas Associações de 12 Passos. 
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.

------------
o que são e quem são os Alcoólicos Anónimos? o que se faz nos Narcóticos Anónimos 
ou nas Famílias Anónimas? Este livro, apoiado numa pesquisa etnográfica realizada na 
área da grande Lisboa junto destas três associações de 12 Passos, procura dar resposta 
a estas questões. Mediante a identificação e descrição de associações que se dirigem a 
pessoas com problemas de consumo abusivo de álcool, drogas ou co-dependência face 
a um familiar nesta situação, e através de uma análise detalhada das práticas, discurso e 
performance dos membros, esta obra foca temas como religião, terapia, doença, identidade 
e anonimato. 

machado, Maria Fátima Roberto (org.). 2008. Diversidade Sociocultural em Mato 
Grosso. Cuiabá, Mato Grosso: Editora Entrelinhas, 144 páginas, ilustrado.

------------
Este livro propõe a estudantes e professores um novo olhar sobre a diversidade sociocul-
tural mato-grossense, cuja riqueza e complexidade podem ser reconhecidas nos diferen-
tes povos que constituem a matriz cultural dessa região do Centro-oeste brasileiro, cujas 
fronteiras com a Bolívia foram conquistadas pelos colonizadores portugueses na metade 
do século XVIII.
Índios, negros, populações tradicionais e migrantes do sul do país, em um processo inte-
rativo de culturas milenares, recriam constantemente a identidade mato-grossense. Nesse 
processo, o desafio está na formação de cidadãos que respeitem e celebrem as diferenças, 
como o melhor caminho para uma sociedade solidária e com justiça social.

machado, Igor José de Reno. 2009. Cárcere Público - Processos de exotização
 entre brasileiros no Porto. Lisboa: Imprensa Ciências Sociais. 

------------
o livro trata da imigração brasileira no Porto a partir de uma perspectiva sofisticada 
e amplamente crítica. Entrelaçando um conjunto articulado de conceitos como“jogo 
da centralidade”, “subordinação activa” e “identidade-para-o-mercado”, o autor procura 
reflectir a respeito de uma experiência marcada pela intensidade dos estereótipos portu-
gueses sobre os brasileiros. A análise expõe uma dinâmica intensa da relação entre esses 
estereótipos e a produção de identidades brasileiras no Porto, que dá nome ao livro: o 
processo de exotização. Esse processo ilustra como os estereótipos são articulados pelos 
brasileiros e em que medida passam a integrar visões de mundo e estruturar relações 
políticas entre a população migrante.
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machado, Maria Fátima Roberto. 2009. Museu Rondon: 
Antropologia e Indigenismo na “Universidade da Selva”. 

Cuiabá, Mato Grosso: Editora Entrelinhas, 334 páginas, ilustrado.
------------

Estimulado pelas publicações comemorativas do cinquentenário da Associação Brasileira 
de Antropologia, este livro faz uma reflexão acerca das relações entre a antropologia e o 
indigenismo no Museu Rondon, administrado pelo Departamento de Antropologia da 
Universidade Federal de Mato Grosso, como uma forma de contribuir para o conheci-
mento das iniciativas para a consolidação do campo da antropologia no Centro-oeste e 
no sul da Amazônia brasileira.
É o resultado de um projeto de pós-doutorado, sob a supervisão do Prof. Dr. João 
Pacheco de oliveira, Professor Titular de Etnologia, do Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social do Museu Nacional (UFRJ/RJ), que faz a apresentação. Em suas 
palavras, é um livro que traz informações inspiradoras, críticas e qualificadas sobre Mato 
Grosso e a Amazônia, que é um tema freqüente na mídia, fonte de inspiração nas artes e 
na filosofia, embora raramente tenha superado interpretações apressadas e simplificações 
fantasiosas. E ainda: “Escrito de maneira direta e agradável... é uma narrativa generosa 
e cativante, que nos brinda ao final com duas peças muito interessantes, os relatos vivos 
de duas trajetórias exemplares: a da antropóloga Edir Pina de Barros e a do intelectual 
indígena Vítor Peruare, do povo Bakairi.”

maia, Marta. 2008. Paroles Hépatantes: Paris: L´Harmattan. 
------------

o tratamento da hepatite C consiste numa biterapia de interferão pegilado e ribaviri-
na. Este tratamento acarreta efeitos secundários numerosos e pesados. Neste contexto, 
procurei avaliar que percepção de si e dos outros tem o doente, qual a influência da 
doença, do tratamento e da cura não só no seu quotidiano mas também na sua identidade 
enquanto doente. A investigação assenta em testemunhos em fóruns de discussão na 
internet e de entrevistas a alguns doentes encontrados a partir destes fóruns.

maia, Marta. 2009. Sexualités adolescentes. Paris: L´Harmattan.
------------

A periferia de Paris divide-se em cidades e bairros com perfis sociais distintos, que ditam 
os comportamentos e as representações sociais dos indivíduos até às esferas mais íntimas 
das suas vidas como seja a sexualidade. A partir da observação de populações estudantis, 
tentámos avaliar o peso da condição social e do contexto escolar nos comportamentos 
sexuais e representações da sexualidade, assim como dos conhecimentos, crenças, atitudes 
e práticas no que diz respeito à infecção pelo VIH.

marques, Emília Margarida. 2009. Os operários e as suas máquinas: 
usos sociais da técnica no trabalho vidreiro. Lisboa: FCG / FCT.

------------
Dialogando com as aquisições teóricas e de método que, em Antropologia, permitem 
pensar as técnicas e o trabalho enquanto práticas sociais e culturais, este livro explora 
práticas técnicas entre os condutores de máquinas da indústria de vidro de embalagem da 
Marinha Grande (Portugal) – no presente, e na diacronia do longo processo conducente 
à automatização do sector. o texto detalha o modo como estes operários orientam as 
suas práticas técnicas no sentido da criação de espaços sociais de autonomia, decisão e 
apropriação do trabalho, resistindo aos limites da relação de assalariamento e aos pro-
cessos de formalização e racionalização fabris, e argumenta que a técnica pode ser, mais 
do que socialmente moldada, objecto de relevantes usos sociais, apoiados em percepções 
partilhadas da materialidade.

masse, Cédric. 2008. Les Organisations non Gouvernementales face aux Gouvernants. 
Les rapports majeurs des ONG avec l ’ONU, la Banque Mondiale et la 

Commission Européenne. Paris: Editions Le Manuscrit.
------------

In this book, I study the relationships between non-governmental organisations (NGos) 
and three of the main public institutions of development in the world, that is to say the 
United Nations, the World Bank and the European Commission. I analyse the discourses, 
the “texts”, the ideologies of these institutions and refer to an extensive literature about 
these links at a political, operational and economical level. I also point out the potential 
risks that these kinds of relationships imply for the NGos as for theiridentities.

mwewa, Muleka. (org.). 2008. África e suas diásporas: Olhares Interdisciplinares. 
São Leopoldo, RS: Nova Harmonia. 

------------
En esta obra, que un grupo de jóvenes investigadores procedentes de varias disciplinas y 
expresándose en las distintas lenguas (…), todos comprometidos con las causas africanas 
y las de sus diásporas, han decidido retomar algunos temas para poner fin a un mito (de 
los niños africanos víctimas), recordar las aportaciones africanas (en la cultura brasileña) 
y la situación de las personas de descendencia africana (en el Nuevo Mundo), o para 
recordatorio del éxito de una lucha de liberación contra el colonialismo en África (en 
el caso de Guinea-Bissau y Cabo Verde). Con ello, se anuncia un futuro esperanzador 
en los estudios africanos en Europa, con criterio, situación que es de agradecer máxime 
cuando este campo estaba amenazado de quedar huérfano por el poco interés vigente al 
respecto, (Mbuyi Kabunda).
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mwewa, Muleka, G. Fernandes e P. Gomes (org.). 2009. Sociedades Desiguais: 
Género, Cidadania e Identidades. São Leopoldo, RS: Nova Harmonia (no prelo).

------------ 
É, assim, pela ótica da educação, que vislumbro a força valiosa dos oito artigos do 
presente livro, que passam a integrar o acervo intelectual para o debate sobre temas 
inadiáveis à formação de crianças, jovens e adultos, posto que implicados com a leitura 
de relações de poder distintas, expressas na produção e disseminação de representações 
sobre o humano, em meio às múltiplas hierarquizações sociais e às relações contínuas 
entre as dinâmicas das culturas dominantes e das culturas populares, as quais também 
podem ser dominantes. As palavras-chave do título (…), quais sejam, gênero, cidadania 
e identidade, são articuladas em nome de compreendermos as dinâmicas, no mundo, 
de sociedades desiguais, e que são deflagradas nos textos, na escolha de temas caros ao 
debate contemporâneo. (Vânia Beatriz Monteiro da Silva)

pereiro, Xerardo, César Llana e Risco Luís. (coord.). 2008. As fronteiras e as 
identidades raianas entre Portugal e España. Vila Real: UTAD.

------------
Esta publicação é resultado de um curso de verão celebrado em Chaves e Ribadavia 
(ourense-Galiza) e que reuniu um conjunto de 20 investigadores portugueses e espa-
nhóis especialistas na problemática das fronteiras e das relações transfronteiriças. A 
publicação conta com perspectivas disciplinares plurais, destacando entre elas a de alguns 
antropólogos (ex.: Paula Godinho, Humberto Martins, José María Valcuende del Río, 
Martín Gómez-Ullate, Eusebio Medina...). As perspectivas teóricas e metodológicas 
são plurais e os terrenos de trabalho vão desde a “raia” Andaluzia-Algarve até ao Norte 
de Portugal-Galiza. o livro desenha um quadro comparativo de reflexão académica e 
experiencial sobre as miradas cruzadas e as práticas sociais entre espanhóis e portugueses, 
algo não muito habitual no mundo disciplinar no qual vivemos. 

pereiro, Xerardo. 2009. Turismo cultural. Uma visão antropológica. La Laguna: Pasos.
------------

A relação entre turismo e cultura, numa perspectiva antropológica, é o ponto de partida 
para uma reflexão sobre o campo do turismo cultural. os textos aqui reunidos resultam 
da investigação bibliográfica e documental sobre turismo cultural que eu tenho vindo 
a desenvolver desde 1997, acompanhada de investigação de terreno feita na Galiza, no 
Norte de Portugal e em Kuna Yala (Panamá). Na primeira parte da obra conceptualiza-se 
o turismo nas suas perspectivas antropológicas, na segunda parte da mesma analisa-se o 
encontro entre o turismo e a cultura e, na terceira, apresenta-se uma leitura do turismo 
rural e do turismo urbano como produtos do turismo cultural. Em cada tema é fornecido 
um conjunto de exemplos para o debate e também uma bibliografia que permitirá ao 
leitor aprofundar as temáticas analisadas.

pordéus, Ismael. 2009. Portugal em Transe. Transnacionalização das religiões 
afro-brasileiras: conversão e perfomances. Lisboa: Imprensa Ciências Sociais.

------------
Portugal em Transe é resultante de trabalho de pesquisa realizada em Portugal, nos úl-
timos dez anos, sobre os processos de transnacionalização de religiões afro-brasileiras. 
As migrações femininas exerceram um papel fundador na instalação e consolidação das 
primeiras comunidades de Umbanda, Candomblé e Jurema. Em um segundo momento, 
a migração de pais e mães de santo brasileiros instalando-se em todo território português 
consolida as novas religiosidades transculturais. Através das narrações das carreiras des-
ses lideres religiosos e convertidos, procura-se compreender, por um lado, o nomadismo 
e, por outro, a adopção de visões de mundo, pautadas por perspectivas mágica-religiosas 
diferenciadas, adquiridas pelos adeptos nas performances mediúnicas. 

santos, Nilton. 2009. A arte do Efémero: Carnavalesco e mediação cultural no 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Apicuri.

------------
Este livro, originalmente tese de doutoramento em Antropologia Cultural apresentado 
no PPGSA/UFRJ, procura discutir de que maneira os carnavalescos se constituem em 
importantes mediadores culturais na cidade do Rio de Janeiro, transitando com maior ou 
menor desenvoltura por diferentes níveis sócio-culturais. Discutindo momentos e expe-
riências históricas diferenciadas, buscamos identificar a trajetória de alguns destes atores 
sociais e de que maneira o estilo emerge como questão de fundo neste campo. Diante de 
uma crescente competitividade neste mundo artístico a possibilidade de individualizar-
se como Artista está posta em risco.

silva, Luís. 2009. Casas de Campo. Etnografia do Turismo Rural em Portugal. 
Lisboa: Imprensa Ciências Sociais

------------
Este livro apresenta elementos empíricos e teóricos de reflexão acerca do turismo em es-
paço rural em Portugal, considerando dados de natureza quantitativa e qualitativa, reco-
lhidos numa perspectiva multi-escalar. Precisando melhor, propõe-se integrar o turismo 
em espaço rural nas dinâmicas da pós-ruralidade em Portugal, identificar e caracterizar 
as unidades existentes no país, caracterizar os proprietários das casas, estudar a respectiva 
procura e analisar as repercussões locais do sector em termos de desenvolvimento local 
em meio rural, tanto em termos perceptivos como efectivos.



314 315

a feira do livro

A Feira do Livro do IV Congresso da APA colocará à disposição dos visitantes a produção 
editorial em língua portuguesa nesta área, em circulação no mercado nacional, a preços 
inferiores aos preços de capa. Contamos com a adesão de várias editoras, distribuidoras 
e outras instituições com publicações próprias, entre elas: Almedina, Assírio & Alvim, 
Edições Piaget, Colibri, Livros Horizonte, Difel, Dinalivro, Dislivro, Difel, Gradiva, 
Edições Ambar, Relógio de Água, Edições do ISCSP. Imprensa das Ciências Sociais, 
Edições Fim de Século, Angelus Novus, Tinta da China, Edições Afrontamento, Livros 
Cotovia, Edições D. Quixote, Celta Editores, IMC, Nova Veja, Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, Ler História, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Edições 100 Luz, 
Edições 70, Edições Dinossauro, Edições Nelson de Matos. Estampa, Fenda, Presença, 
Temas e Debates, Sodilivro, Publicações da Universidade Fernando Pessoa.
Procuramos também reunir o maior número possível de livros publicados noutras 
línguas por antropólogos portugueses ou residentes em Portugal, de livros da autoria 
de outros participantes no Congresso, e ainda de livros publicados fora do país sobre 
terrenos portugueses ou assuntos directamente relacionados com Portugal.

A Feira do Livro decorrerá nas instalações do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, na ampla Sala Polivalente. 

organização
Sónia Vespeira de Almeida
Susana Durão
João Vasconcelos

secretariado
Isabel de Melo

i festival de filMe antropológiCo da apa 

Entre planos e sequências, fotogramas e narrativas, a antropologia também se revela e 
faz através de imagens e sons. No âmbito do seu quarto congresso, o primeiro festival de 
filme antropológico da APA pretende constituir-se como uma mostra do que se produ-
ziu nos últimos dois anos em termos de vídeo, filme, projectos e perspectivas fílmicas que 
tenham a antropologia como referente âncora das suas abordagens.
o festival procura dar a conhecer novos autores ao mesmo tempo que pretende reconhe-
cer a “etnograficidade” do trabalho de autores mais consagrados. Deste modo, pensamos 
que este festival servindo de mostra se realiza, igualmente, como encontro de técnicas e 
de possibilidades de fazer antropologia.
Entre a primeira obra, porventura no âmbito de um pequeno trabalho para uma dis-
ciplina de uma licenciatura, e a grande obra, já vista e mostrada na grande sala escura 
do cinema estarão certamente menos distâncias do que possamos imaginar. Afinal, não 
estará, como Rouch dizia, nos simples actos de criar estranhamento com um sujeito de 
estudo e de “estar lá” (com tempo) a essência de um filme etnográfico?
Por tudo isto este festival é um espaço para um leque muito variado de trabalhos: desde 
o filme de escola ao filme de produtora com orçamento atribuído. 

júri do I Festival da ApA: 
Catarina Alves Costa (Un.Nova/CRIA) 
Clara Carvalho (ISCTE/CEA) 
Humberto Martins (UTAD/CRIA) 
José Ribeiro (Un.Aberta) 

o júri deste Festival de Cinema seleccionou os seguintes filmes para uma Mostra em 
duas categorias que estão candidatas a prémio. Na categoria “Primeira Mostra” foram 
seleccionados para concurso e mostra no congresso oito filmes, entre os quais o júri irá 
eleger um para o prémio “Prémio Primeira Mostra – I Festival de Cinema APA”. Este 
prémio é concedido pelo Instituto Português da Juventude (IPJ).
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prImeIrA mostrA

SE TIVESSE UM PEIXE AÍ,  João Coimbra
2009, 6’30’’

PoR UN ASCENSoR, Daniel Garcia Sánchez et al.
2008, 35’

QUEM É DE MARISCAR, É DE MARISCAR, Anari Bonfim et al. 
2009, 8’

A APANHA DA AZEIToNA No ALENTEJo – UM PASSADo AINDA PRESENTE, 
Joaquim Fernandes
2009, 14’

PLAYING PIERCING, Bruno Luedy et al.
2009, 14’

o QUE É A ANTRoPoLoGIA, Daniela Silvestre et al.
2009, 20’10’’

PASSAGENS, Suzana Zamora et al.
2008, 42’

ENTREGA, João Coimbra e Vitória Dias
2009, 8’03’’

Na segunda categoria “Grande Prémio APA” foram seleccionados para concurso e mostra 
no congresso nove filmes de entre os quais o júri irá eleger um para o prémio “Grande 
Prémio APA”.

grAnde prémIo ApA 

DEUS oBRIGADU, Patrícia Pedrosa
2008, 30’45’’

No ESTIo, Gonçalo Mota
2008, 13’
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CINEMA DE QUEBRADA, Rose Hukiji
2009, 47’

SISTEMA DE ANIMAçÃo, Guilherme Ledoux e Alan Langdon
2009, 79’

CUMA QUI BU NA MANSI?, adGentes
2008, 24’35’’

GENTE DE FAJÃS, Antóno Saraiva
2009, 58’12’’ 

IN BETWEEN, Alessandro Diaco e tal.
2009, 58’

DE SAINHA ELAS VêM, Júlia Kurc
2008, 30’

A CARTA DE QUINHAMEL, Peter Zoettl
2008, 77’

os prémios são anunciados e concedidos na sessão de encerramento do congresso.
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entre profissionais e estudantes, e participar no debate internacional em torno do campo 
temático. Neste primeiro encontro vamos apresentar a proposta de formação do Núcleo, 
salientando as razões da sua criação e os seus objectivos, anunciar algumas actividades 
para sua implantação, colher sugestões e manifestações de interesse.
organizadores:
Lorenzo Bordonaro (CRIA)
Ângela Nunes (CIES/ISCTE/Instituto de Educação da Universidade do Minho)

pesquIsAs soBre memórIA, mIgrAções e mestIçAgem: 
enContro de Interesses

Neste encontro pretende-se congregar antropólogos interessados no cruzamento das 
questões de memória, migrações e mestiçagem. Discutir-se-ão conceitos e metodo-
logias de abordagem, assim como as potencialidades teóricas e epistemológicas dos 
mesmos.
organizador: 
José Yuste Frías (Universidade de Vigo)

ColABorAção euro-BrAsIleIrA pArA o desenvolvImento dA 
AntropologIA soCIAl e CulturAl

Reunião de trabalho na qual serão discutidas possíveis actividades dirigidas para a 
promoção da cooperação Euro-Brasileira para o desenvolvimento da Antropologia 
Social e Cultural contando com a presença do representante do Comité de Gestão do 
Programa de Cooperação em Ciências Sociais para os Países de Língua Portuguesa do 
Cnpq/Ministério da Ciência e Tecnologia.
organizador: 
João de Pina Cabral (Vice-Presidente da APA)

enContros Curtos: 
reuniões soBre redes teMÁtiCas eM antropologia 

A Comissão Executiva do IV Congresso da APA apoia a realização de reuniões e en-
contros de trabalho sobre linhas temáticas, áreas sub-disciplinares, redes ou grupos de 
interesse em antropologia (independentemente da afiliação institucional). Estes decor-
rerão de forma complementar ao programa académico, estando a sua coordenação sob 
responsabilidade do Ruy Blanes, enquanto membro da Direcção da APA. 

enContro do nAr-núCleo de AntropologIA dA relIgIão

Encontro informal para apresentação do NAR - Núcleo de Antropologia da Religião. 
Este núcleo foi recentemente criado por um grupo de antropólogos interessados em 
construir uma rede de intercâmbio e organização de iniciativas nesta temática. o objec-
tivo do encontro será o de explicar como fazer parte do NAR e também anunciar eventos 
próximos.
organizadores:
José Mapril (CRIA, ISCTE)
Ramon Sarró (ICS)
Ruy Blanes (ICS)

enContro “AntropologIA e ImAgens”

São objectivos deste encontro o conhecimento dos antropólogos que estão a desenvolver 
a área em Portugal, as identificação de novos campos de investigação, ensino e prática no 
âmbito da antropologia e imagens, as reconfigurações das práticas na era digital, iden-
tificação de oportunidade de desenvolvimento de práticas a nível local e transnacional, 
criação de uma rede que permita o debate e o encontro dos praticantes desta área, a for-
mação contínua e ao longo da vida, as ligações e participações internacionais, a produção 
e integração da produção nas instituições nacionais e internacionais.
organizador:
José da Silva Ribeiro (CEMRI - Laboratório de Antropologia Visual,  
Universidade Aberta)

núCleo de AntropologIA dA InFÂnCIA e juventude do CrIA: 
enContro InAugurAl

 o Núcleo de Antropologia da Infância e Juventude surge no âmbito das actividades 
de investigação do CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropologia), pro-
pondo-se ser um espaço de debate e uma rede de partilha de informações práticas, de 
materiais de pesquisa e didácticos. o intuito é dar visibilidade a esta área de estudo 
em Portugal, incentivar a investigação e a produção científica, fomentar o intercâmbio 
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CoMissÃo de prograMa, CoMissÃo exeCutiva, seCretariado e 
voluntÁrios do iv Congresso da apa 

A Comissão de programa do IV Congresso da APA foi nomeada pela Direcção da 
APA para a elaboração e acompanhamento de todo o programa do congresso, constitu-
ída pelos seguintes membros: 
Susana Matos Viegas (Presidente da APA)
João Pina Cabral (Vice-Presidente da APA)
Jean-Yves Durand (Secretário da Direcção da APA)
Ruy Blanes (Tesoureiro da Direcção da APA)
Catarina Frois (CRIA)

A Comissão executiva do IV Congresso da APA acompanhou e foi responsável pela 
execução do conjunto de eventos do congresso: feira do livro, exposições, articulação 
com as instituições de acolhimento, lançamento de livros e angariação de voluntários. 
Susana Matos Viegas (Presidente APA, Coord. Comissão Executiva) 
Antónia Pedroso de Lima (ISCTE/CRIA)
Clara Carvalho (ISCTE)
Clara Saraiva (Universidade Nova)
Fernando Florêncio (Un. Coimbra)
Filipe Reis (ISCTE)
Humberto Martins (UTAD/CRIA)
Irene Rodrigues (ISCSP)
João Vasconcelos (ICS)
Paulo Mendes (UTAD/CRIA)
Ruy Blanes (Direcção APA/ICS)
Sónia Vespeira de Almeida (Universidade Nova/CRIA)

seCretArIAdo do Iv Congresso dA ApA

As antropólogas Raquel Carvalheira e Isabel de Melo asseguraram o trabalho de organi-
zação e execução de secretariado do congresso, comunicando com os cerca de quinhentos 
participantes ao longo de vários meses pelos e-mails do congresso.
congresso.apa@ics.ul.pt
apa@ics.ul.pt
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Luis Junqueira, ISCTE
Mª Betânia Gomes Mendonça, ISCTE
Mª Madalena Patriarca, ICS
Manuel Correia, FCSH
Marta Ferreira, ISCTE
Marta Gamito, ISCSP
Max Ruben Ramos, ICS
Nuno Jorge Henriques, ISCSP
Nuno Santos, FCSH
Patrick Figueiredo, ICS
Pedro osório, FCSH
Ricardo Duarte, ISCTE
Rita Costa, ICS
Roman Bein, FCSH
Rose Gomes de Sousa, ICS
Sandra Serafim, FCSH
Sara do Carmo, FCSH
Teresa Santos, ISCSP
Ulla Romeu, ICS
Vanessa Pires, FCSH
Vitor Augusto, FCSH
Vitor Manuel Rodrigues, ISCSP
Yacopo Cacela Brizzi, FCTUC
Vera Azevedo, ICS

Coordenação do grupo de Voluntários:
Isabel de Melo

lIstA de voluntárIos

o IV Congresso da APA conta com o apoio voluntário de cinquenta e seis alunos 
oriundos dos vários estabelecimentos universitários com cursos de antropologia em 
Portugal. A este grupo de alunos foi oferecida a inscrição no congresso

Ana Barroso, ISCSP
Ana Frazão, FCSH
Ana Gabriela Lima, ICS
Ana Lúcia Cruz, ISCSP
Ana Luísa Micaelo, ICS
Ana Rita Costa, FCTUC
Ana Rita Melhorado, FCTUC
Andreia Remudas Dias, ISCSP
António Matos Silva, FCSH
Beatriz onofre, FCSH
Bruno Barros e Silva, ICS
Carla Ribeiro, ICS
Cátia Rodrigues, ISCTE
Conceição Cano, FCTUC
Daniela Martins, ISCSP
Daniela Rodrigues, FCSH
Diana Tomás, ISCTE
Elsa Pinheiro, ISCSP
Fabrício Rocha, FCTUC
Fátima Almeida, ISCSP
Flávio Santos, ISCSP
Genilson Nolasco, FCTUC
Giulia Cavallo, ICS
Gleiciani Fernandes, ICS
Inês Neto Galvão, ISCSP
Irene Santos, ICS
Isabel Maria Fonseca, ISCSP
João Capela, ISCTE
João Sousa, FCSH
Liliana Almeida, ISCSP
Lorina Guerreiro, ICS
Luis Junior Saraiva, ICS



o ensIno, 
A InvestIgAção 
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dA AntropologIA 
em portugAl 
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Ao celebrarmos o vigésimo aniversário da APA importa sublinhar a maneira como, no 
Portugal democrático, a prática da antropologia se foi consolidando tanto em termos 
académicos como em termos da sua contribuição para a sociedade envolvente. 
Tal processo ocorreu em simultâneo com a globalização da disciplina que se tem vindo a 
verificar nas últimas décadas um pouco por todo o mundo e na qual Portugal tem sabido 
participar activamente. No novo desenho do campo científico português que emergiu 
durante os anos 90 e no início do nosso século, a antropologia desempenha um papel 
válido e próprio de que se honra.
A consolidação dos pólos académicos da antropologia em Portugal ocorreu, em grande 
medida, como resposta a programas governamentais e europeus de incentivo à investi-
gação científica. Em Portugal, como um pouco por toda a Europa, muita da investiga-
ção interventiva passou a fazer-se nas próprias universidades, ao mesmo tempo que a 
articulação das universidades com as instituições públicas ocorreu em vários campos: 
como Câmaras Municipais ou agências governamentais até programas de divulgação 
e intervenção cultural mediados por museus. Tal só tem sido possível em resultado da 
consolidação de um corpo de investigadores profissionalizados e de um conjunto de 
instituições de apoio à investigação que foi viabilizado financeiramente pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia. Neste processo de consolidação disciplinar, a antropologia 
tem-se sempre concebido a si mesma como uma área de transversalidade dos debates que 
perpassam as ciências sociais e humanas.
Neste dossier apresentamos as principais unidades de ensino, investigação e divulgação da 
antropologia em Portugal, mencionando também aquelas onde a presença de antropólo-
gos tem sido relevante na transversalidade disciplinar. o panorama geral torna visível a 
dinâmica que caracteriza hoje a disciplina ao mesmo tempo que diagnostica a urgência 
de uma descentralização ao nível do ensino universitário que, durante a última década, 
tem vindo a concentrar-se crescentemente em Lisboa.
Ao nível do ensino, existem actualmente cinco programas de pós-graduação em 
Antropologia Social e Cultural em Portugal. Estes programas estão ligados às unidades 
de ensino universitário de antropologia mais consolidadas que apresentamos sumaria-
mente de seguida.
o dossier que apresentamos integra, igualmente, informação sobre as várias instituições 
que se têm dedicado de forma activa à divulgação da antropologia em Portugal – tanto 
nos meios de divulgação visual e de expressão cinematográfica como em actividades 
museológicas. 
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o ensino de antropologia eM portugal 

depArtAmento de AntropologIA dA FACuldAde de CIênCIAs soCIAIs e 
HumAnAs dA unIversIdAde novA de lIsBoA

o Departamento de Antropologia da FCSH - criado no final dos anos 1970 - é o mais 
antigo departamento de antropologia em Portugal e tem actualmente um corpo docente 
de 18 antropólogos que abrangem um vasto leque de contextos sócio-geográficos e de 
temas de pesquisa. o Departamento oferece os graus de licenciatura (em sistema major/
minor), mestrado e doutoramento (com oito áreas de especialização e um programa cur-
ricular mínimo). o ensino ministrado põe o foco sobre a criatividade e a interdisciplina-
ridade. São valorizadas áreas de estudo relacionadas com Movimentos Sociais e Direitos 
Humanos, Migrações e Transnacionalidade, Património e Turismo, Culturas Materiais 
e Antropologia Visual, Conservação da Natureza e Antropologia Biológica.  o nosso 
Programa de Pós-Graduação oferece de momento três Mestrados em Antropologia com 
especializações em “Culturas Visuais,” “Cultura Material e Consumos” e “Migrações: 
inter-etnicidades e transnacionalismo.” A investigação que fazemos e o que ensinamos 
pode ser encontrado online em http://www.fcsh.unl.pt/deps/antropologia.

depArtAmento de AntropologIA no InstItuto superIor de CIênCIAs 
soCIAIs e polItICAs, dA unIversIdAde téCnICA de lIsBoA 

No Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade Técnica de Lisboa 
a antropologia está integrada noutras áreas de conhecimento das ciências sociais e huma-
nas. Foi neste instituto que a Antropologia surgiu como curso universitário pela primeira 
vez em Portugal. Actualmente o ensino da Antropologia é assegurado por uma equipa de 
11 Doutores (dos quais 9 em Antropologia Cultural), equipa que a curto prazo será ainda 
valorizada assim que prestem provas os 4 mestres que se encontram a preparar douto-
ramento. A investigação desenvolvida no ISCSP tem-se centrado em grandes linhas 
ligadas aos temas da “Identidade, memória social e património;” “Migrações e género;” 
“Cultura e religião;” “Economia, cultura e desenvolvimento” – temas a que acrescem 
muitos outros de índole mais específica de que são exemplo os estudos de Antropologia 
Marítima, as pesquisas sobre comunidades africanas de expressão portuguesa, os estudos 
sobre relações culturais fronteiriças ou as pesquisas sobre a China e as comunidades 
chinesas em Portugal. A estes temas somaram-se recentemente novos focos de atenção, 
sobre espaços públicos e cidadania, transformações da urbanidade ou as novas heteroge-
neidades culturais. Mais informação em http://www2.iscsp.utl.pt/.
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A licenciatura em Antropologia na Universidade de Coimbra propõe-se tratar da for-
mação sobre a variabilidade biológica, social e cultural dos grupos humanos, tendo por 
objectivo articular a informação sobre a evolução e sobre a diversidade cultural e social, 
interpretar, analisar e compreender os dilemas do mundo contemporâneo na sua relação 
com o passado.
A partir do ano de 2006 o Departamento passou a ter três cursos de mestrado (e dou-
toramento), alguns na  área da evolução humana e outro na área da antropologia da 
saúde. Destaca-se, nessa altura, a criação do Mestrado em Antropologia Social e Cultural 
com o objectivo de proporcionar um curso de estudos avançados dedicado à análise de 
questões prementes no mundo contemporâneo  – migrações, direitos humanos, movi-
mentos de reivindicação de direitos indígenas, propriedade material, cultural e moral, 
práticas e representações identitárias, terra e ambiente – com base em casos etnográficos 
contemporâneos diversificados (Europa, África, América Latina e América do Norte). 
o programa de doutoramento em Antropologia, criado em 2007 na Universidade de 
Coimbra integra também uma parte curricular em parte articulada com os mestrados, 
dando o grau em Antropologia com as especialidades de Antropologia Social e Cultural 
ou de Antropologia Biológica.  

outrAs unIversIdAdes onde se ensInA AntropologIA em portugAl

A antropologia tem vindo a expandir-se como área de ensino para programas univer-
sitários de formação noutras áreas disciplinares. Distinguem-se a este nível três pólos 
de ensino nos quais a Antropologia conta com três a cinco antropólogos de carreira: a 
Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Na Universidade do Minho a antropologia integrou-se no Instituto de Ciências Sociais 
tendo actualmente quatro antropólogos a ensinar disciplinas opcionais nos mais variados 
cursos de 1º e 2º ciclos. A Universidade do Minho já teve um curso de Mestrado em 
Antropologia que desempenhou importante papel de dinamização da formação pós-gra-
duada no norte do país. Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desenvolveu-
se uma licenciatura em Antropologia para o Desenvolvimento entre 1998 e 2007 no Pólo 
de Miranda do Douro que respondia ao objectivo de formar antropólogos capazes de 
pensar a antropologia para além da academia e/ou da investigação fundamental. Assim, 
em permanente diálogo com a teoria, a componente prática do exercício antropológico 
foi característica marcante do processo formativo. Ao longo do período em que tal licen-
ciatura se desenvolveu, a UTAD formou cerca de 200 novos antropólogos. 
Para além destas unidades, há que destacar a importância da antropologia desenvolvida na 
Universidade Fernando Pessoa no Porto assim como a inserção de antropólogos em de-
partamentos universitários de outras áreas disciplinares, nomeadamente na Universidade 
de Évora, na Universidade do Algarve e em vários Institutos Politécnicos (Leiria, Caldas 
da Rainha, Lisboa).

depArtAmento de AntropologIA do InstItuto unIversItárIo de 
lIsBoA / IsCte

o Departamento de Antropologia do ISCTE foi criado em 1982, tendo desde então 
contribuído activamente para a afirmação da Antropologia nos domínios das ciências 
sociais e das humanidades em Portugal.  Congregando presentemente um grupo de cerca 
de vinte docentes, o departamento formou um número significativo dos antropólogos 
actualmente activos no nosso país. o Departamento oferece uma gama completa e ac-
tualizada de ensino (graduação e pós-graduação) em Antropologia Social e Cultural e 
disciplinas afins. Ao longo dos anos o seu Programa de Pós-graduação tem leccionado 
vários Mestrados de Antropologia temáticos.  Actualmente estão em funcionamento três: 
“Imagem e Comunicação,” “Turismo e Património” e “Cognição e Cultura.” o programa 
de doutoramento do ISCTE está integrado no formato de Bolonha, incluindo uma parte 
curricular de especialização.  Para mais informação, consultar http://da.iscte.pt.

progrAmA de pós-grAduAção em AntropologIA soCIAl e CulturAl 
do InstItuto de CIênCIAs soCIAIs dA unIversIdAde de lIsBoA 
o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e Cultural do Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa integra um curso de Mestrado em 
Antropologia Social e Cultural que este ano tem a sua quarta edição. Até 2008, a 
Antropologia Social e Cultural constituía uma área de especialização do Programa de 
Doutoramento em Ciências Sociais. Desde então, a Antropologia Social e Cultural 
autonomizou-se. Dado o ICS ser uma instituição de investigação, o seu programa de 
pós-graduação é concebido como um instrumento de dinamização da investigação na 
relação com os trabalhos desenvolvidos nas linhas temáticas do Laboratório Associado, 
apoiadas nos vários seminários permanentes que o instituto organiza, assim como num 
programa de redes de cooperação internacional. No curso de doutoramento os alunos 
integram vários Seminários de Investigação destinados a proporcionar um ambiente in-
terdisciplinar de discussão informal dos seus trabalhos e resultados parciais decorrentes. 
Informações detalhadas em http://www.antropologia.ics.ul.pt 

 

o depArtAmento de AntropologIA dA FACuldAde de CIênCIAs e 
teCnologIA dA unIversIdAde de CoImBrA

o Departamento de Antropologia da FCTUC foi fundado em 1995 quando se consti-
tuiu a licenciatura em Antropologia. o corpo de docentes da licenciatura formou-se com 
os antropólogos que estavam integrados no Instituto de Antropologia da Universidade 
de Coimbra e leccionavam cadeiras de antropologia desde 1885. o conselho científico 
que fundou o curso integrou antropólogos de várias outras universidades portuguesas. 
Actualmente o Departamento está em processo de integração na Escola das Ciências da 
Vida também na FCTUC. 
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Centros de investigaçÃo eM antropologia eM portugal 

Centro em rede de InvestIgAção em AntropologIA (CrIA)

o Centro em Rede de Investigação em Antropologia é uma unidade de investigação 
inter-institucional vocacionada para a investigação em Antropologia Social e Cultural. É 
um centro recém-criado que obteve a classificação de “Muito Bom” no último exercício 
de avaliação da FCT e resulta da fusão de duas anteriores unidades de I&D da FCT: 
o Centro de Estudos de Antropologia Social (CEAS/ISCTE) e o Centro de Estudos 
de Migrações e Minorias Étnicas (CEMME/FCSH-UNL). A estas duas unidades 
juntaram-se outros centros e grupos de investigação (CEEP/FCSH-UNL, ETNA/
FCSH-UNL) e um grupo de investigadores do Centro de Investigação em Antropologia 
de Coimbra (CIA/FCT) e do Núcleo de Estudos de Antropologia do Minho (NEA).  
Para além destes o centro integrou um leque de investigadores a título individual.
Em termos funcionais o CRIA está dividido em quatro pólos institucionais, localizados 
em quatro instituições de ensino superior (ISCTE, FCSH-UNL, FCT-UC, UM). Cada 
pólo desenvolve de forma autónoma as suas actividades promovendo também activi-
dades conjuntas com outras unidades de investigação e ensino/formação. os interesses 
científicos dos investigadores que compõem esta nova unidade de I&D são agregados 
em quatro linhas temáticas:
> Identidades Sociais e Diferenciação | Social Identities and Differentiation
> Práticas e Políticas da Cultura | Culture: Practices, Politics, Displays
> Migrações, Etnicidade e Cidadania | Migrations, Ethnicity, Citizenship
> Poder, Saberes, Mediações | Power, Knowledge, Mediations 

o CRIA promove o diálogo e a cooperação entre grupos e entre pólos de forma a criar 
uma plataforma multi-vocal que permita, por um lado, contribuir para o avanço do 
conhecimento em cada uma das quatro linhas temáticas e, por outro lado, promover o 
avanço do conhecimento na antropologia social e cultural de forma alargada.
o CRIA pretende participar de forma activa na revitalização e reorientação estratégica 
da antropologia internacional que se tem vindo a verificar, contribuindo para o cres-
cimento exponencial de actividades baseadas em relações institucionais existentes em 
território nacional, bem como para a cooperação inter-académica a nível internacional 
(p.ex., EUA, Europa, Brasil) criando uma rede científica capaz de maximizar recursos 
e capacidades que estavam dispersas e conferir-lhes uma maior profundidade científica 
a nível teórico, metodológico e temático. Neste sentido, o CRIA desenha os seguintes 
objectivos:
a) Desenvolvimento de projectos de pesquisa teórica e aplicada;
b) organização de eventos que promovam o debate científico e a difusão da pesquisa 
(congressos, seminários e conferências);
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c) Edição de publicações científicas que permitam a difusão dos resultados de projectos 
de investigação a nível nacional e internacional;
d) organização de cursos e de actividades relacionadas com a formação pós-graduada;
e) Encorajamento da colaboração internacional em rede, no desenvolvimento de projec-
tos e grupos de investigação e de promoção científica;
f ) Reforço das relações de cooperação com instituições congéneres, nacionais e 
internacionais;
g) Acolher estudantes do ensino superior, licenciados e investigadores de pós-graduação nas 
suas actividades de investigação e contribuir para a sua integração na comunidade científica.

InstItuto de CIênCIAs soCIAIs dA unIversIdAde de lIsBoA 
o ICS é uma instituição de investigação e formação avançada em Ciências Sociais que 
se dedica ao estudo das sociedades contemporâneas, com especial ênfase na sociedade 
portuguesa, bem como nas sociedades e culturas com as quais o país tem mantido longas 
relações históricas (na Europa e no resto do mundo). Neste âmbito, o grupo de investiga-
dores do ICS na área da Antropologia Social e Cultural desenvolve linhas de investigação 
muito diversificadas e integra o corpo docente do seu Programa de Pós-Graduação.
o ICS organiza presentemente a sua investigação em torno a cinco grandes linhas 
temáticas. A maioria dos investigadores em antropologia integra a Linha Temática 
“Identidade, Migrações e Religião” cujo enfoque central é a pessoa humana e a sua 
relação com os eixos centrais de diferenciação social (nomeadamente, género, classe e 
etnicidade), atribuindo especial relevância aos temas associados à mobilidade humana 
contemporânea. Estes investigadores pretendem estudar as questões emergentes do 
transnacionalismo e da globalização contemporânea, em especial no referente aos cam-
pos da religião, da diferenciação étnica e ainda aos fenómenos migratórios e às questões 
associadas de desenvolvimento económico.  Esta Linha Temática abrange temáticas 
como: Pessoa, género e etnicidade; Migração, trabalho e consumo; Religião e mobilidade 
humana; Migração, categorização social e preconceito; Transnacionalidade, hegemonia 
e globalização cultural.
No total o ICS integra actualmente 12 antropólogos doutorados, a maioria contratados 
em resultado dos programas de bolsas e contratos de incentivo à ciência desenvolvidos 
pela FCT nestes últimos anos.  o programa de actividades de promoção científica que o 
ICS tem vindo a empreender nas últimas duas décadas é responsável por uma significa-
tiva contribuição para o desenvolvimento da Antropologia em Portugal e, através da sua 
contribuição para a Associação Europeia de Antropólogos Sociais, na Europa.

o InstItuto de InvestIgAção CIentíFICA tropICAl e A AntropologIA

No Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) a investigação em Antropologia 
encontra-se inserida no Programa de Desenvolvimento Global (DES) na vertente de 
Ciências Humanas, que promove a interdisciplinaridade nas áreas da Antropologia, 
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ANTROPOLOgIA NO ISCSP

é no instituto superior de Ciências sociais e politicas, 
da universidade técnica de lisboa, que a antropologia 
surge como curso universitário pela primeira vez em 
portugal.
o instituto tinha desde a sua fundação em 1906 uma 
larga tradição de ensino da Etnografia e, mais tarde, 
da antropologia cultural. é, porém, o ano de 1968 que 
representa
um marco fundamental no ensino da antropologia 
com a criação do Curso Complementar de Ciências 
antropológicas, que confere desde logo o grau de 
licenciatura e que
a partir do ano lectivo seguinte é designado por 
Curso de Ciências antropológicas e etnológicas. os 
planos de estudos então criados têm a orientação 
do director do Curso, professor jorge dias, e 
são indiscutivelmente modernos para o tempo. o 
modelo adoptado procura ser uma simbiose da 
antropologia cultural norte-americana com as mais 
recentes tendências da escola etnológica francesa 
(bem presentes no elenco escolhido de disciplinas: 
antropologia cultural, etnologia regional, metodologia 
da pesquisa etnográfica, problemas de etnologia 
económica, ecologia cultural, entre outras).
a orientação do professor jorge dias deixou três 
heranças extremamente importantes que a partir 
de então influenciaram decisiva e sistematicamente 
a antropologia no instituto e no país: uma marcada 
apetência pelos terrenos portugueses (as suas obras-
primas, vilarinho da furna e rio de onor e todo 
o trabalho da sua equipa de investigação sobre a 
cultura material portuguesa já o deixava prever); um 
claro interesse pelo estudo da identidade nacional 
(o ensaio sobre o carácter nacional permanece uma 
referencia) e pela incursão na fronteira do político e 
do cultural, campo aliás tão caro ao instituto; e uma 
não menos clara insistência na indispensabilidade da 
investigação de terreno.
Com o novo enquadramento produzido na época 
de oitenta, o ensino da antropologia passa a estar 
organizado numa licenciatura, num mestrado e num 
doutoramento em antropologia Cultural. assiste-
se então à elaboração de diversos trabalhos de 
investigação e facto mais significativo, às primeiras 
dissertações de doutoramento. os diplomados 
e investigadores em antropologia pelo instituto 
contribuem, aliás, em termos relevantes para a 
constituição e desenvolvimento de novos Cursos e 
Centros de estudo que entretanto surgiram nesta área 
científica em várias Universidades do País.

na década de noventa promovem-se na unidade de 
antropologia do isCsp dois grandes objectivos: 
formação de doutorados e ênfase actualizada na 
orientação original -isto é, em temas de antropologia 
cultural portuguesa - orientação preconizada para a 
reformulação que se seguiu à adopção do chamado 
plano de Bolonha, nos três ciclos de estudos.
actualmente o ensino da antropologia no isCsp 
é assegurado (em virtude da politica de formação 
referida) por uma equipa de 11 doutores (dos quais 
9 em antropologia cultural), equipa que a curto prazo 
será ainda valorizada assim que prestem provas os 4 
Mestres que se encontram a preparar doutoramento.
a investigação desenvolvida no isCsp tem-se centrado 
em grandes linhas que correspondem grosso modo 
aos interesses já mencionados: identidade, memória 
social e património; migrações e género; cultura e 
religião; economia, cultura e desenvolvimento, temas a 
que acrescem muitos outros de índole mais especifica 
e em alguns casos de cariz reconhecidamente pioneiro 
e de que são exemplo os estudos de antropologia 
marítima, as pesquisas sobre comunidades africanas 
de expressão portuguesa, os estudos sobre relações 
culturais fronteiriças ou as pesquisas sobre a China e 
as comunidades chinesas em portugal.
a estes temas somaram-se recentemente novos 
focos de atenção: novos espaços públicos e 
cidadania, transformações da urbanidade ou as novas 
heterogeneidades culturais.
Refira-se por último que a investigação em 
antropologia tem-se traduzido por uma importante 
produção científica patente, por um lado, em muitas 
e importantes dissertações de doutoramento e de 
mestrado (publicadas em boa parte pelo isCsp) 
e em inúmeros trabalhos finais de licenciatura; e, 
por outro lado, em diversos artigos em publicações 
periódicas da especialidade, nacionais e estrangeiras, 
em comunicações regularmente apresentadas 
em congressos e colóquios internacionais, alguns 
organizados por docentes e investigadores do isCsp; 
e ainda em publicações científicas conjuntas com 
investigadores de outras escolas de antropologia, 
nacionais e estrangeiras, no que se tem procurado 
contribuir para um espírito de colaboração entre os 
departamentos de antropologia no pais.

actual grupo de trabalho: doutores Carlos diogo 
Moreira (Coordenador), Maria Celeste quintino, luís 
Batalha, Catarina Casanova, josé da Cunha Barros, 
sónia frias, Maria de fátima amante, Marina pignatelli, 
Carlos piteira e Cláudia vaz.      

Biologia Humana (Saúde e Nutrição), Economia e Sociologia, centrando as suas activi-
dades na óptica do desenvolvimento sustentável nos países com problemas de desenvolvi-
mento, particularmente nos da CPLP e junto das comunidades imigrantes em Portugal.
o DES contribui com a sua actividade científica para o estabelecimento de políticas e 
programas que visam a interacção entre a globalização e a governação a todos os níveis, a 
promoção da saúde pública, a redução da pobreza e das desigualdades sociais e o desen-
volvimento sustentável em parceria com instituições nacionais e internacionais.
Estão em curso diversos projectos e actividades na área da Antropologia. Entre estas 
destacam-se as seguintes: 
Promoção da Saúde Pública, Redução da Pobreza e Desenvolvimento Sustentável nos 
Países Tropicais;
Estudo sobre Administração, Comércio e Medicina Colonial na Guiné-Bissau;
Políticas Fiscais e o seu Impacto na África Colonial Portuguesa, Francesa e Britânica;
Estudos sobre os imigrantes africanos e brasileiros em Portugal: associativismo, género, 
sistemas e políticas de saúde, religião, práticas terapêuticas e atitudes perante a morte;
Estudos no âmbito da articulação entre a medicina tradicional e a convencional, com 
particular realce sobre as formas que afectam as representações sociais e culturais em 
contexto de mudança, assim como sobre o potencial do conhecimento contido nos recur-
sos etnobotânicos desses países, para a melhoria dos medicamentos e para a elaboração 
de estratégias de erradicação de doenças epidémicas.

o Centro de estudos AFrICAnos do IsCte

Fundado em 1981, o Centro de Estudos Africanos do IUL/ISCTE desenvolve 
actividades no âmbito da investigação em ciências sociais sobre África, com espe-
cial ênfase nos países africanos de língua portuguesa. De entre estas actividades, 
destacam-se os projectos de pesquisa realizados por equipas multidisciplinares, a 
consultoria em Portugal e internacional em diversas áreas de especialização - nomea-
damente na cooperação para o desenvolvimento, a organização de conferências e se-
minários, a publicação da Occasional Paper Series e dos Cadernos de Estudos Africanos.  
o CEA encontra-se inserido em redes de cooperação nacionais e internacionais com 
instituições ligadas aos estudos africanos e com instituições africanas de ensino e 
investigação.

soCIedAde portuguesA de AntropologIA e etnologIA 

Sediada no Porto, a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia é uma associação 
cultural e científica, fundada pelo Prof. Mendes Corrêa no ano de 1918. Através da 
sua longa história, a SPAE tem tido como objectivo principal estimular e desenvolver a 
investigação antropológica nas suas diferentes áreas e adentro de uma perspectiva inter-
disciplinar no vasto campo das ciências sociais e humanas.
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edIções

No âmbito das publicações, importa referir editoras e revistas de cariz universitário que 
têm uma linha continuada de publicações em antropologia.
A Etnográfica é uma revista académica especializada em Antropologia Social e Cultural, 
actualmente editada pelo CRIA. Baseando-se num rigoroso sistema de arbitragem cien-
tífica por pares, publica artigos em português, inglês, espanhol ou francês. Para além de 
contar com o acompanhamento de um Conselho Consultivo internacional, a Etnográfica 
encontra-se indexada nas principais bases de dados de revistas da especialidade e obteve 
excelentes classificações nos sistemas “Qualis” (CAPES, Brasil) e “European Reference 
Index for the Humanities” (European Science Foundation).
A Imprensa de Ciências Sociais é um editora universitária (ligada ao ICS da Universidade 
de Lisboa) organizada em torno de várias disciplinas, entre as quais a Antropologia, 
contempla também obras inter-disciplinares que cruzam e conjugam diferentes pers-
pectivas e metodologias. A Imprensa de Ciências Sociais publica trabalhos resultantes 
de projectos de investigação ou de encontros académicos, bem como outras obras de 
mérito, com potencial didáctico e científico. As publicações são seleccionadas mediante 
apreciação do Conselho Científico e após consulta a especialistas. 
Para além destas, editoras como as Edições 70, os Livros Horizonte, D. Quixote, Celta e 
Difel têm ocupado lugar de relevo na divulgação e distribuição da Antropologia.

museus e eXpressão CInemAtográFICA

A Antropologia e o Cinema
A partir dos anos 1990 reata-se o interesse pelas relações entre o cinema e a Antropologia e 
pelo filme etnográfico em especial. o Centro de Estudos de Antropologia Social (CEAS, 
ISCTE) organizou então importantes ciclos de cinema (p.ex., Olhares sobre Portugal, 
1992) assim como inúmeras tertúlias de discussão de filmes, estabelecendo duradouros 
laços entre o universo do documentarismo português e a Antropologia. Por outro lado, 
a Apordoc (Associação pelo documentário) tem vindo a contribuir para a divulgação de 
um cinema documental muitas vezes de cariz etnográfico ou tratando temáticas que 
interessam à Antropologia – em especial através do Panorama do Documentário Português 
e do seminário Docs Kingdom que acontece todos os anos em Serpa. Ainda na década de 
1990, o Museu Nacional de Etnologia organizou formações na área do filme etnográfi-
co. o resultado de uma década de ensino da Antropologia Visual em Portugal começa 
a sentir-se cada vez mais no interesse por todas as actividades e discussões ligadas ao 

documentário, à cultura visual, e aos usos de arquivos cinematográficos, enquanto que o 
trabalho de alguns realizadores ligados à antropologia se internacionaliza.

Museu Nacional de Etnologia
o Museu Nacional de Etnologia é indissociável da história da antropologia portuguesa. 
Nele se vem a projectar uma dimensão fundamental do trabalho dos pioneiros desta dis-
ciplina no país. A partir do Centro de Estudos de Etnologia, que dirige desde 1947, Jorge 
Dias e aqueles que o irão acompanhar nos anos subsequentes, Margot Dias, Ernesto 
Veiga de oliveira, Fernando Galhano e Benjamim Pereira, entre outros, iniciam uma 
pesquisa extensiva e continuada sobre os elementos da cultura material que, anos mais 
tarde, viriam a ser igualmente recolhidos para constituir as colecções do Museu. 
o Museu é criado em 1965 com o ambicioso programa de representar as culturas dos 
povos do globo não se restringindo, pois, nem a Portugal nem aos domínios ultramarinos 
sob a sua administração. o edifício onde o museu agora se encontra, inaugurado em 
1976, permitiu dar expressão ao programa museológico que fora definido por Jorge Dias 
e seus colaboradores. São duas as principais ideias que o afirmam: a ausência de exposi-
ção permanente, privilegiando as exposições temporárias que permitem problematizar, 
aprofundar o conhecimento e divulgar junto do público colecções e temas específicos; e 
a organização de reservas de modo a facultar o seu acesso aos investigadores e uma per-
cepção visual da totalidade do seu acervo. Desta forma, tem-se vindo a promover novas 
condições de acessibilidade das reservas ao público em geral, o que hoje acontece com 
duas delas: as Galerias de Vida Rural, onde desde o ano 2000 se expõem as colecções 
relacionadas com a actividade agro-pastoril e outras tecnologias relacionadas; as Galerias 
da Amazónia, onde desde 2006 o público pode tomar contacto com todos os objectos 
provenientes de um amplo conjunto de povos da Amazónia brasileira. É aí que se encon-
tra uma das últimas recolhas de objectos conduzida em contexto de investigação entre 
os Índios Wauja do Xingu, com a participação activa destes e que é também a afirmação 
de um programa de trabalho que desejaríamos poder estender a qualquer recolha de 
objectos, qualquer que seja o seu âmbito e extensão.
Uma das vertentes do trabalho do grupo de antropólogos que criou o Museu Nacional 
de Etnologia foi o recurso à imagem. Com eles começa a constituição de um fundo do-
cumental de capital importância para o conhecimento do país, constituído por fotografia 
em todo o tipo de suporte, por filme em película e, a partir dos anos 90, por gravações 
vídeo. Além destes arquivos de imagem também os arquivos sonoros são um campo de 
conservação patrimonial e de consulta parcialmente acessíveis na Biblioteca Mediateca 
do museu.  os Serviços Educativos do Museu trabalham directamente com os professo-
res e as suas turmas, através de visitas às exposições e às reservas e à realização dos mais 
diversos tipos de oficinas. Também aqui jovens que fazem a sua formação na área das 
práticas educativas ou da comunicação conduzem projectos em regime de estágio que 
cobrem todo o tipo de públicos e grupos etários. Para além das exposições e respectivos 
catálogos que organiza, o MNE tem-se implicado em parcerias para a definição de crité-
rios e metodologias e para a pesquisa conducente a projectos museológicos.  
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Outros museus universitários e regionais
O Museu Antropológico da Universidade de Coimbra teve origem no Museu de História 
Natural criado em 1772 pela Reforma Pombalina. Desde 1991, o Museu Antropológico 
integra o Museu de História Natural da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra. Reúne material etnográfico, na sua maioria de origem colo-
nial, proveniente de Angola, Moçambique, S. Tomé, Cabo Verde, Macau, Timor, Brasil 
e Guiné, dos séculos XVIII, XIX e XX. A colecção mais antiga é a brasileira recolhida 
entre 1783 e 1792. Existe aqui também um núcleo de colecções osteológicas de valor 
científico reconhecido a nível internacional. Na última década o Museu transformou-se 
num pólo integrativo das áreas de estudo da cultura material e da museologia. Entre 
as exposições temporárias recentes que resultaram desse interface é de mencionar 
Sem Rede (sobre a obra de Ruy Duarte de Carvalho); Bába-babu: história de um berço e 
Offshore. Recentemente o Museu Antropológico foi integrado no Museu da Ciência da 
Universidade de Coimbra.
Importa lembrar ainda que em Portugal encontramos algumas colecções não especifica-
mente antropológicas em diversas instituições que reúnem obras de enorme interesse 
para a nossa disciplina. Entre estes, as colecções antropológicas da Academia de Ciências 
de Lisboa ou da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto merecem destaque. 
Temos ainda assistido a um crescimento do número de museus de carácter local, geralmente 
de iniciativa municipal e com a designação de etnográficos – não é possível listá-los todos 
aqui até porque são muito díspares entre si. Este movimento de criação de novos mu-
seus iniciou-se na década de 1980 e teve o objectivo de celebrar identidades locais num 
momento em que Portugal se urbanizava e estas se sentiam ameaçadas. Deste “desejo de 
Museu” resultaram muitos programas museológicos, alguns mais fundamentados, outros 
mais incipientes.  Alguns dos mais recentes, como o Museu da Aldeia da Luz, demons-
tram bem a pujança e a importância regional que este tipo de actividade pode ter.



apoios ao iv Congresso da apa 

Este congresso tornou-se viável pelo conjunto diversificado de entidades que se quiseram 
associar ao evento e de formas muito variadas foram assegurando apoios financeiros:
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