
 
 
MINICURSO 01 Descrição etnográfica 
Cristina Teixeira Marins 
Natália Barroso Brandão 
Sessão 1: 12 de novembro, de 9h às 12h, na sala P405 
Sessão 2: 12 de novembro, de 14h às 18h, na sala P405 

 
 
Ao menos desde os anos de 1970, com os trabalhos de Clifford Geertz, a antropologia vem                
sido enriquecida por discussões que tomam a descrição como elemento-chave da prática            
etnográfica. Pois a descrição como parte fundamental do processo de escrita etnográfica            
será o tema deste minicurso, com a duração total de seis horas, distribuídas em três               
etapas. Na primeira delas, realizaremos coletivamente a leitura de textos descritivos para            
debate-los logo em seguida. Na segunda etapa do minicurso, os alunos realizarão um             
exercício prático de observação no campus da universidade, no qual deverão percorrer o             
campo registrando suas observações (por escrito, mas eventualmente, também com a           
captação de imagens ou de som). Na etapa final, nos reuniremos mais uma vez para               
discutir os textos produzidos. Para melhor aproveitamento do curso, sugerimos que a            
participação seja limitada a 15 alunos. 
Palavras-chave: Descrição, escrita, etnografia 
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MINICURSO 02 A atuação antropológica na busca pela administração de conflitos 
socioambientais. 
Bruno Leipner Mibielli 
Allãn Sinclair 
Sessão 1: 12 de novembro, de 9h às 12h, na sala P307 
Sessão 2: 13 de novembro, de 9h às 12h, na sala P307 
Sessão 3: 14 de novembro, de 9h às 12h, na sala P307 
 



Nesse minicurso iremos abordar a temática da administração de conflitos socioambientais           
utilizando como proposta a compreensão destes conflitos enquanto conflitos intratáveis.          
Esse enquadramento tem como base a leitura feita por Roy Lewicki, Barbara Gray e              
Michael Elliot no livro Making Sense of Intractable Environmental Conflicts. A partir desta             
categoria enquanto ferramenta de análise, propomos que esta intratabilidade presente          
nestes conflitos se deve a polissemia em torno dos significados atribuídos aos objetos em              
disputa pelos diversos agentes envolvidos no conflito, incluído a própria concepção de meio             
ambiente. Para isso trabalhamos com os conceitos de significação/ressignificação, nos          
filiando a tradução feita por Ronaldo Lobão (2006) em sua tese de doutorado ao utilizar a                
expressão “frame” de Erving Goffman enquanto significação. 
Como referencial empírico, usaremos durante o curso três casos de conflitos           
socioambientais em que o Núcleo de Pesquisa sobre Práticas e Instituições Jurídicas            
(NUPIJ-UFF) está inserido. Os casos têm o intuito de discutir a possibilidade de uma              
atuação implicada do fazer antropológico, construída por meio de um “fazer com” na             
interação com os atores sociais nestes conflitos. Esta proposta se articula com uma             
perspectiva interdisciplinar, onde por meio do encontro com outros saberes buscamos uma            
inovação no campo do direito que permita uma maior abertura para a complexidade destes              
conflitos. 
O exercício desse fazer/saber antropológico a partir destes contextos é pensado desta            
forma, reflexivamente, abrindo caminho para discutirmos tanto a atuação do pesquisador           
em sua relação com o conflito quanto às possibilidades de administração desses conflitos             
socioambientais por meio desses processos de significação e ressignificação construídos. 
 
 
 
 
MINICURSO 03 Migrações, diásporas e transnacionalismo: diálogos antropológicos 
sobre mobilidades  
Julio D’Angelo Davies 
Bárbara  Carine Fernandes 
Sessão 1: 12 de novembro, de 9h às 12h, na sala P502 
Sessão 2: 13 de novembro, de 9h às 12h, na sala P502 
 
Este minicurso tem o propósito de contextualizar as discussões inter-disciplinares sobre           
migrações, relacionando-as com as discussões que também se justapõem a alguns debates            
centrais da Antropologia. Na primeira sessão serão apresentadas algumas das questões           
centrais para o debate acadêmico sobre migrações voluntárias, e quais as principais            
correntes de pensamento que buscaram sistematizar um saber sobre o fenômeno. Na            
sessão 2 serão apresentadas algumas das questões que perpassam o debate sobre            
migrações forçadas, seja com deslocados internos ou com requerentes de refúgio. Que            
tipos de práticas e saberes foram construídos em âmbito internacional para buscar proteger             
populações vulneráveis e, em que medida, a difusão do conceito de refugiado impacta na              
opinião pública e nas políticas de fronteira dos países mais desenvolvidos? Quais as             
contribuições e limitações do surgimento do conceito de deslocados por questões           



climáticas/ambientais? A partir de perspectivas etnográficas, estes serão alguns dos          
aspectos abordados durante o minicurso. 
 
 
 
 
MINICURSO 04 Produzir imagem, produzir etnografia: uma reflexão 
teórico-metodológica  
Rodolfo Teixeira Alves 
Sessão 1: 13 de novembro, de 14h às 18h, na sala F308 
Sessão 2: 14 de novembro, de 14h às 18h, na sala F207 
 
Qual a relação entre estética e ética no que tange a relação na produção de imagens?                
Como lidar com a questão do consentimento no ato de captura? O que significa criar uma                
relação em fotografia? Como pensar a relação - ambiente/fotógrafo/câmera/fotografado -          
em uma sociedade que produz imagens imediatizadas? Enquanto modelos de produzir           
representações do outro, quais são as aproximações possíveis entre o trabalho de campo             
etnográfico e o “relacionamento imersivo” do tipo de trabalho fotográfico de que fala Susan              
Meiselas? A relação, em ambas as formas de trabalho, passa pela conquista da confiança              
do interlocutor - escrita ou imagética. A partir do questionamento de Susan Meiselas, eis um               
ponto de inflexão entre antropologia/fotografia, e vice versa: “(...) a que realidade você             
pertence, ou não pertence? Como se chega a um lugar ao qual você não pertence?” A                
proposta do minicurso não é encontrar respostas para essas questões; o esforço será             
discutir, a partir da apresentação de trabalhos antropológicos e/ou fotográficos e a            
proposição de um exercício prático, os pontos levantados sobre uma prática que media             
relações sociais, hoje: produzir imagens e fazer circular. Os proponentes deste minicurso se             
apresentam nesse lugar de inflexão: são fotógrafos/antropólogos e antropólogos/fotógrafos.         
Entre esses mundos nem tanto separados, propomos pensar o mal-estar da representação            
do ponto de vista da fotografia. Quantos nãos receberíamos se, antes da captura imagética,              
nossa preocupação fosse conseguir o consentimento de quem queremos fotografar? E           
como isso se dá no trabalho de campo e como é diferente em relação à produção de                 
imagem? 
 
 
 
 
MINICURSO 05 Movimento Negro Evangélico: Pedagogia decolonial e práticas 
emancipatórias no século XXI. 
João Marcos da Silva Bigon 
Sessão 1: 12 de novembro, de 9h às 12h, na sala P501 
Sessão 2: 13 de novembro, de 9h às 12h, na sala P501 
Sessão 3: 14 de novembro, de 9h às 12h, na sala P501 
 
Diante do crescente avanço de políticas conservadoras, aliadas do capital, do patriarcado,            
do genocídio e dos fundamentalismos religiosos, os movimentos sociais se propõem a            



formar diversos levantes de combate ao universo excludente e segredador que se alastra             
no mundo ocidental.  
Este mundo, fundamentado na violência colonial, mantém suas orientações         
epistemológicas, econômicas e políticas diretamente ligadas ao seu nascedouro, a Europa           
Moderna. O eixo norte do mundo, estende seu complexo de sistemas de poder e controle               
fazendo países do eixo sul ainda operarem na lógica da colonialidade (QUIJANO, 2001), o              
mundo ""cindido em dois"" de Frantz Fanon (1968). 
É analisando as diversas problemáticas que se projetam através do campo da religiosidade             
no Brasil (linguagem social, mercado gospel, violência aos terreiros e ataque à cultura             
africana) que entendemos o Movimento Negro Evangélico como um movimento de           
educação popular. Uma tecnologia pedagógica de libertação mental do povo negro e dos             
povos não negros no contexto brasileiro, atualmente muito influenciado por um pensamento            
evangélico que comunica mais sobre uma política de controle e poder do que propriamente              
uma expressão legítima de espiritualidade e prática religiosa. 
 


