
Grupo de Trabajo “Antropología en lo urbano, etnografías en las ciudades” 

Informes anuales 2022 

2022 

 reuniones abiertas, 1 

 reuniones cerradas, 5 

 publicaciones en revistas, 7 

 publicaciones en libros, 1 

 publicaciones de libros 1 (de membros do GT) 

 publicaciones  de divulgación, 

 producción de material audiovisual, para redes, 

 participación en congresos, jornadas, etc., participações individuais 

 espacios de formación internos, 

 espacios de formación externos, 

 espacios de formación formales, 

 espacios de formación informales, 

 involucramiento en proyectos de investigación, 

 involucramiento en proyectos extensión/transferencia. 

 



 

Cartografía de investigadores de antropología urbana y etnografías en las ciudades 

Lista de Participantes do Grupo de Trabajo “Antropología en lo urbano, etnografías en las 
ciudades” que responderán a o cuestionario 

2022 

 

    

 Nome E-mail Pais 

1 Cornelia Eckert* chicaeckert@gmail.com Brasil 

2 Ana Luiza Carvalho da Rocha* miriabilis@gmail.com Brasil 

3 Jesus Marmanillo Pereira marmanillo.jesus@ufma.br Brasil 

4 Alexsander Elias Nakaoka alexdefabri@gmail.com Brasil 

5 Felipe Veiga fbveiga@yahoo.com Brasil 

6 Heitor Frugoli hfrugoli@uol.com.br Brasil 

7 Lisabete Coradini lisacoradini@gmail.com Brasil 

8 Juliana Bazzo bazzojuliane@gmail.com Brasil 

9 Glória Diógenes gloriadiogenes@gmail.com Brasil 

10 Louise Prado Afonso louiseturismo@yahoo.com.br Brasil 

11 Roberta Guimarães guimaraes_45@yahoo.com.br Brasil 

12 Leonardo Palhano leo.csociais@gmail.com Brasil 

13 Felipe Rodrigues felipe.editoracao@gmail.com Brasil 

14 Maria Carmencita Job mariacfelicidade@gmail.com Brasil 

15 Margarete Nunes nunes.margarete@gmail.com Brasil 

16 Giancarlo Machado giancarlo.machado@unimontes.br Brasil 

17 José Luís Abalos Júnior abalosjunior@gmail.com Brasil 

18 Guilhermo Aderaldo  guiade@ymail.com Brasil 

19 Douglas Delgado delgado.soc@gmail.com Brasil 

20 Rossana Pires da Veiga piresross@gmail.com Brasil 

21 Andréia Vicente da Silva deiavicente@gmail.com Brasil 

22 Felipe Nunes umfelipenunes@gmail.com Brasil 

23 Ângelo Gabriel Medeiros  angelog552@gmail.com Brasil 

24 Willane Pontes williane_pontes@hotmail.com Brasil 

25 Lucas Barreto de Souza lookasclicks@gmail.com Brasil 

26 Victória Costa victoriaetcosta@gmail.com Brasil 

27 Mayara Steffany Cavalcanti - Brasil 

28 Santiago Bachiller santiago.bachiller@gmail.com Argentina 

29 Maria Cravino mccravino@gmail.com Argentina 

30 Ramiro Segura* segura.ramiro@gmail.com Argentina 

31 Mariana Chaves chavesmarian@gmail.com Argentina 

32 Romina Olejar romiolejar@gmail.com Argentina 

33 Florencia Girola florenciagirola@gmail.com Argentina 

34 Ariel Gravano arielgravano14@gmail.com Argentina 

35 Eduardo Pedrosian Alvarez* eduardo.alvarez@fic.edu.uy Uruguai 

36 Lucía Abbadie luabbadie.pim@gmail.com Uruguai 

37 Gerardo Barbieri Petersen gerabarbieri@gmail.com Uruguai 

38 Sonnia Romero Gorski sonnia.romerogorski@gmail.com Uruguai 



39 Francisca Marquez fmarquezb@gmail.com Chile 

40 Carlos Gregorio Valdés clange@uchilefau.cl Chile 

41 Cristián Simonetti csimonetti@uc.cl Chile 

42 Andrés Salcedo Fidalgo asalcedofi@unal.edu.co Colômbia 

43 Yutzil Tania Cadena Pedraza yutzilcadena@gmail.com México 

 

*Las coordenadoras y coordenadores  

 

Algunas preguntas a los miembros 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indique dos (2) líneas de investigación que te identifiquen dentro de la Antropología 

Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

Genero

Pesquisadores Pesquisadoras Não Identificados



Indique seis (6) palabras-clave que identifiquen su investigación y producciones (en 
orden de prioridad) 

 

Núcleos de estudios asociados 

Brasil  

Nome Sigla Instituição Site 

Núcleo de 
Antropologia Visual 

NAVISUAL UFRGS Em processo 

Banco de Imagens e 
Efeitos Visuais 

BIEV UFRGS https://www.ufrgs.br/biev/ 

Laboratório 
Antropológico de 
Grafia e Imagem 

LA’ GRIMA UNICAMP https://www.ifch.unicamp.br/lagrima/ 

Grupo de Sociologia 
Urbana e 

Internacionalização 
das Cidades 

GPSUIC UFRGS https://www.ufrgs.br/gpsuic/" 

Laboratório de 
Ensino, Pesquisa e 

Produção em 
Antropologia da 

Imagem e do Som 

LAPPAIS UFPEL https://wp.ufpel.edu.br/leppais/ 

Laboratório sobre 
estudos e pesquisa 

sobre cidades e 
imagens 

LAEPCI UFMA http://www.laepci.ufma.br/ 

Laboratório de 
Etnografia 

Metropolitana 

LeMetro IFCS-UFRJ https://www.lemetro.com.br/ 

Núcleo Fluminense de 
Estudos e Pesquisas 

NUFEP UFF http://nufep.uff.br/sobre/ 

Instituto de Estudos 
Comparados em 
Administração 
Institucional de 

Conflitos 

INCT UFF http://www.ineac.uff.br/ 



Grupo de Estudos de 
Antropologia da 

Cidade 

GEAC USP https://geacusp7.wixsite.com/geac 

Núcleo de 
Antropologia Visual 

NAVIS UFRN https://navisufrn.wordpress.com/ 

DiVerso: 
pesquis(ações) 

sob(re) resistências 
sociais 

DiVerso UFGD http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/557544 

Margens: grupos em 
processos de 

exclusão e suas 
formas de habitar as 

cidades 

MARGENS UFPEL https://wp.ufpel.edu.br/margens/alem-das-
margens/ 

Grupo de Estudos 
Etnográficos Urbanos 

GEEUR UFPEL https://www.facebook.com/geeurbano/ 

Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em 

Espaço, Simbolismo e 
Poder 

NESP IFCS-UFRJ https://nesp-ufrj.com.br/ 

Cidades – Núcleo de 
Pesquisa Urbana 

Cidades UERJ https://www.cidades.uerj.br/ 

Urbano – Laboratório 
de Estudos da Cidade 

Urbano IFCS-UFRJ http://urbanolab.net.br/ 

Grupo de Estudos e 
Documentação em 

Urbanismo 

GEDURB UFRGS http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/474157 

Núcleo de 
Antropologia Urbana 

NAU USP https://nau.fflch.usp.br 

Núcleo Citadino Núcleo Citadino UNIMONTES https://www.instagram.com/nucleocitadino/) 

Mobilidades, Teorias, 
Temas e Métodos 

(MTTM), 

Mobilidades USP https://www.facebook.com/mobilidades.mttm 

 

Argentina 

Nome Sigla Instituição Site 

Núcleo de 
investigación sobre 
hábitat y ciudades 

 
INFOHABITAT 

UNGS  https://www.ungs.edu.ar/ico/vinculacion-
ico/infohabitat 

Laboratorio de 
Estudios en Cultura 
y Sociedad 

LECyS UNLP http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/lecys 

Núcleo de Estudios 
Urbanos 

Núcleo de 
Estudios 
Urbanos 

UNSAM  http://www.unsam.edu.ar/escuelas/idaes/cesia/ 

Instituto de 
Investigaciones 
Gino Germani 

Antropología, 
Ciudad y 
Naturaleza 

UBA  http://aeuiigg.sociales.uba.ar/ 

 

Uruguay 

Nome Sigla Instituição Site 

Laboratorio 
Transdisciplinario de 
Etnografía Experimental 

Labtee UDELAR  https://fic.edu.uy/grupo/labtee-
laboratorio-transdisciplinario-
de-etnografia-experimental 

 

 



Chile 

Nome Sigla Instituição Site 

Red colaborativa 
de saberes y 
conocimientos 
Mejoramientos 
barriales 

Colaborar  Universidad de 
Chile  

https://colaborar.uchilefau.cl/ 

Futuros Concretos  Futuros Concretos PUC Santiago https://futurosconcretos.wordpress.com 

 

Levantamento feito por 

José Luís Abalos Júnior (Pós-Doutorado/UFRGS) Alex Nakaoka 
(Pós-Doutorado/UFRGS) Jesus Pereira (UFMA)  

 



Grupo de Trabajo “Antropología en lo urbano, etnografías en las ciudades” 
RELATORIOS 

2021 E 2022 

 

REUNIONES ABIERTAS 

 

2021 
 
17 setembro 2021 

 
17 de setiembre a las 18:30 h. de Uruguay (UTC o GMT -3) se realizo el conversatorio Arte urbano y 

arquitectura patrimonial: La ciudad en disputa, organizado por el Laboratorio Transdisciplinario de 

Etnografía Experimental (Labtee) del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (DCHS) de la 
Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (UdelaR). 

La actividad buscou abrir un espacio de diálogo interdisciplinar en torno a las intervenciones artísticas 

en edificaciones de carácter patrimonial. https://www.youtube.com/watch?v=-y_z6lf6fIU 
 

 

24 SETEMBRO 2021 
APRESENTACAO GT URBANO 
Antropología en lo urbano, etnografía en las ciudades. 

Horario de presentación del segundo bloque 2do día: ,  

16:00 hrs a 17:45 hrs (Argentina, Brasil, Uruguay). 

Invitación a la presentación de los Grupos de Trabajo ALA viernes 24/09/2021 en sus dos bloques: 

Presentaciones públicas por el Facebook de la ALA: https://www.facebook.com/ALAantropologia 

APRESENTAÇÃO DO GT ANTROPOLOGÍA EN LO URBANO, ETNOGRAFÍAS EN LAS CIUDADES 

OBJETIVO PRINCIPAL CONSOLIDAR UNA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS 

SOBRE LAS CIUDADES Y LO URBANO PARA POTENCIAR LA PRODUCCIÓN Y EL INTERCAMBIO COLECTIVO, ASÍ COMO 

PARA CONSOLIDAR Y DIFUNDIR UNA TRADICIÓN LATINOAMERICANA DE REFLEXIÓN SOBRE EL VIVIR EN CONTEXTOS 

URBANOS. 
COORDENADORES 

BRASIL CORNELIA ECKERT E ANA LUIZA CARVALHO DA ROCHA 

URUGUAY EDUARDO ÁLVAREZ PEDROSIAN  

ARGENTINA RAMIRO SEGURA  
 

Objetivos específicos: Desarrollar un mapeo bibliográfico de estudios de antropología en contextos urbanos de 

América Latina, como medio para disolver o minimizar los obstáculos aún vigentes para la circulación de libros 

y publicaciones entre países y ciudades de la región. 

Desarrollar un mapeo del campo conceptual que sustenta estos estudios con el objetivo de delinear las principales 

influencias en los estudios de antropología urbana en América Latina. 

Relevar y reflexionar sobre metodologías que apoyan la investigación etnográfica en contextos urbanos más allá 

de las técnicas tradicionales de la profesión antropológica como la observación, interacción y entrevistas 

difundidas por la escritura etnográfica.  

Sistematizar nuevos formatos de investigación etnográfica en internet y formas de difusión de la producción 
etnográfica: videos, ensayos fotográficos, podcast, dibujos y recursos de cartografía digital para configurar 

territorialidades en sus especificidades. Meditando sobre la cuarentena provocada por la Pandemia del Virus 

Covid19, considerar las metodologías adecuadas para el estudio etnográfico, así como las técnicas de 

procesamiento de documentos, considerando las formas de extroversión de datos utilizando tecnologías de la 

información. 

Rede Latino americana 

El desarrollo de una cartografía que incluya tanto los estudios antropológicos urbanos como la producción y 

discusión conceptual (objetivos específicos 1 y 2) constituye un medio en el esfuerzo por integrar instituciones 

académicas y de investigación en el ámbito de ALA, propiciando el intercambio, la colaboración y la proyección 

del conocimiento antropológico urbano en y desde América Latina.  

Además del trabajo documental de las investigaciones disponibles sobre antropología urbana en la región –que 

supone tareas de búsqueda, catalogación y circulación-, el GT buscará reunir a profesores, investigadores y 

https://www.youtube.com/watch?v=-y_z6lf6fIU
https://www.facebook.com/ALAantropologia


colaboradores asociados a instituciones de antropología de la región, con el objetivo de promover el intercambio 

interinstitucional en torno al debate sobre el tema de la antropología urbana en las sociedades latinoamericanas 

contemporáneas en sus complejidades. 

Relevamiento de las diferentes formas de presencia de las políticas públicas que se estudian en las etnografías 

latinoamericanas. 

 

 

2 de dezembro 2021 

I SEMINARIO de GRUPO DE TRABAJO ALA “Antropología en lo urbano, etnografías en las 

ciudades” 

Data 2 de dezembro 2021 
Horário 14:00 – 17:00 hs. 

Plataforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/83479271591?pwd=U0JJL3dYaTJOS1lGK1Boa3EvSFc3QT09 
ID da reunião: 834 7927 1591 

Senha de acesso: 033477 
Programa  
14:00 hs. – Abertura de boas vindas Equipo Coordinador de GT ALA 

As linhagens tecidas na Antropologia Urbana e Etnografia nas Cidades na Argentina, Brasil e 

Uruguai 

Linajes entretejidos en antropología urbana y etnografía en ciudades de Argentina, Brasil y 

Uruguay 

14:15-14:40 hs. 

1. Ramiro Segura - Argentina 

14:40-15:05 hs. 

2. Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert - Brasil 

15:05-15:30 hs. 

3. Eduardo Álvarez Pedrosian - Uruguay 

15:30-15:45 hs. Intervalo 

15:45-16:30 hs. – Debate das apresentações 

16:30-17:00 hs. – Sugestões de atividades e produtos do GT para 2022 

 

  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F83479271591%3Fpwd%3DU0JJL3dYaTJOS1lGK1Boa3EvSFc3QT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1MpoXJneYgdieEsFPrfzJA


 

2022 

 
“4° Ciclo Internacional de 

Antropologia e Etnografia em Contextos Urbanos” 
Evento On line, sede Porto Alegre, maio 2022 

Organização José Luís Abalos Júnior, Alexsânder Nakaóka Elias, Cornelia Eckert e Ana 

Luiza Carvalho da Rocha 

Colaboradores Carmencita Job, Elisa Casagrande, Matheus Cervo, Felipe Fernandes, Camila 

Braz 

 

O presente relatório aborda o processo de construção e realização do evento “4° Ciclo 

Internacional de Antropologia e Etnografia em Contextos Urbanos”, realizado nos dias 18 e 19 

de abril de 2022. O evento foi proposto, inicialmente, pelos pós-doutorandos em Antropologia 

Social (PPGAS/UFRGS) José Luís Abalos Júnior e Alexsânder Nakaóka Elias, e acolhido pelas 

professoras Cornelia Eckert e Ana Luiza Carvalho da Rocha. Os Ciclos de encontros sobre 

Antropologia e Etnografia na Cidade já ocorrem há alguns anos e sempre são organizados no 

âmbito do “Núcleo de Antropologia Visual” (NAVISUAL) e do “Banco de Imagens e Efeitos 

Visuais” (BIEV). Por fim, aqui esperamos relatar como foi esta experiência de idealização e 

produção de um evento em um momento de pandemia.  

 

 

 

 
Divulgações iniciais do evento produzidas em dezembro de 2021. Fonte: Acervo BIEV 

 

Em outubro de 2021 houve uma primeira reunião entre os pós-doutorandos com as professoras 

e foram debatidos os seguintes itens: 

 

- Decisão sobre o nome/número da edição do evento; 

- Percepção e decisão de que o encontro deveria ser realizado de forma remota; 

- Inclusão do “Banco de Imagens e Efeitos Visuais” (BIEV/UFRGS) como parte da 

equipe organizadora; 

- Proposição de possíveis datas; 



- Estruturação do evento em mesas de debates e sugestões de possíveis convidados/as.  

- Convite para o Grupo “Antropologiás de lo urbano, etnografias de las cuidades”, da 

“Associación Latinoamericana de Antropología” (ALA) ser o foco do primeiro dia do 

encontro; 

- Convite para a “Red de Investigación en Antropología Audiovisual” (RIAA) - e 

seus/suas integrantes - compor o segundo dia do evento. 

 

 

A organização prática do encontro se deu a partir do seguinte roteiro: 

 

A primeira reunião da equipe geral ocorreu em janeiro de 2022, com o aviso e solicitação de 

apoio junto ao PPGAS/UFRGS. Com cerca de 10 participações durante essa reunião, ficou 

definido que teríamos duas equipes: 

 

1) “Organização”, que trabalharia na construção de elementos gerais do evento, como a 

programação e, também, estaria presente nas mesas de debate, elegendo mediadores/as.  

2) “Comunicação e Divulgação”, que trabalharia em parceria com a secretaria do PPGAS 

e com a comissão de organização. 

 

Em um processo paralelo, os coordenadores do evento se fizeram presentes nas duas redes 

envolvidas. De um lado, o pós-doutorando José Abalos Luís Júnior se responsabilizou pelo 

contato com o Grupo de Trabalho da ALA, no primeiro dia do evento. Do outro, o pós-

doutorando Alexsânder Nakaóka Elias se responsabilizou pela interlocução com a rede da 

RIAA, no segundo dia do evento. Contudo, havia uma participação integral da equipe nessas 

duas redes e, principalmente, das professoras orientadoras Cornelia Eckert e Ana Luiza 

Carvalho da Rocha.  

No mês de março foram realizadas duas demandas por parte dos/as palestrantes convidados/as. 

A primeira se relaciona com a troca de datas, dos dias 11 e 12 para os dias 18 e 19 de abril, por 

razão do feriado de Páscoa. A segunda diz respeito à questão dos horários das mesas, pois em 

países como o México, por exemplo, a primeira mesa ocorreria muito cedo. Tais demandas nos 

ensinaram sobre as dificuldades de organizar um evento internacional.  

Porém, uma ponderação mais importante diz respeito ao idioma. Durante todo o processo de 

comunicação buscamos divulgar textos bilíngues para fins de inserção dos/as pesquisadores/as 

latinoamericanos/as hispanohablantes. Neste contexto, houve a incorporação da pós-

doutoranda Cláudia Ribeiro (PGDR/UFRGS) e do docente Jesus Marmanillo Pereira (PPGS-

UFMA) na comissão organizadora, que muito contribuíram.  

No que diz respeito ao convite às/aos pesquisadoras/es, observamos as diversidades geográfica, 

de gênero e institucional, procurando fazer convites para quem tivesse pesquisas potentes nas 

áreas das mesas. Por essas razões, acreditamos que o evento foi inclusivo e essa inclusão se 

estendeu às questões de idioma e gênero.  

Após o mês de março, com a aproximação do evento, tivemos reuniões mais frequentes 

buscando acertar os detalhes do encontro, com a elaboração de convites e materiais de 

divulgação. Todo o material foi produzido pelos colegas Mateus Cervo e Camila Braz, a quem 

agradecemos imensamente a dedicação e a criatividade empregada nesse processo de 

construção. Também agradecemos ao PPGAS que - mesmo em tempos de recessão econômica 

e boicote federal às instituições públicas de ensino, nos âmbitos financeiro e simbólico - 

destinou R$1.500,00 para questões organizacionais.  

Dessa forma, iniciamos uma ampla divulgação do encontro nas redes envolvidas (GT-ALA e 

RIAA) e para diversos grupos de pesquisa, em especial os voltados aos estudos das 

Antropologias Audiovisual e Urbana. Esta divulgação se mostrou eficaz, visto que, após a 



abertura do processo de inscrições, tivemos um total que supera 1000 inscritos/as. No mês de 

abril, com a aproximação do evento, intensificamos o diálogo e o suporte contínuo aos/às 

palestrantes, inclusive nos dias de realização do encontro. 

 

 
 

Imagem de divulgação do evento criada por Mateus Cervo. Fonte: Acervo BIEV 

 

 

 

Realização: 



 

O evento foi realizado com participações síncronas dos/as palestrantes e mediadores/as de 

mesa, por meio da plataforma StreamYard e contando com o suporte técnico da equipe de 

comunicação e divulgação. Os/as inscritos/as puderam visualizar sincronicamente todas as 

mesas através do YouTube, no canal do PPGAS/UFRGS 

(https://www.youtube.com/channel/UCPRySMc7YOUvlxJzfIVNCHQ). Também tiveram a 

possibilidade de participar e interagir com o envio de perguntas para fomentar o debate. Além 

disso, as transmissões das mesas foram gravadas na íntegra, possibilitando a 

documentação/memória do evento e visualizações assíncronas pelo mesmo canal do YouTube. 

No que diz ao contato com as investigadoras e investigadores que tiveram um espaço de fala 

no evento enviamos a todos um e-mail explicado como se daria o acesso a plataforma 

StreamYard. Um evento realizado inteiramente de forma virtual nos exigiu uma equipe que, 

dentro de todos cuidados possíveis, se reuniu pessoalmente para gerenciar o evento no 

escritório da colega Maria Carmencita Job, a quem agradecemos imensamente pela abertura de 

portas para a equipe.  

 

 
Imagem de equipe de organização e comunicação do evento trabalhando entre os dias 18 e 19 de abril. Fonte:  

Acervo BIEV 

 

 

O evento foi organizado em dois dias e conteve um total de 5 mesas  

A primeira mesa abordou o tema da construção disciplinar da Antropologia Urbana na América 

Latina. Como esse campo teórico e metodológico foi constituído em países como Brasil, 

Argentina, Chile e Uruguai? A partir de histórias diversas e cruzadas, refletimos sobre as 

conexões possíveis nas pesquisas que têm o meio urbano como dimensão primordial de análise 

etnográfica. A mesa contou com a presença de pesquisadores de quatro países e teve a mediação 

de José Luís Abalos Júnior (UFRGS).  

Ruben Oliven (Brasil), uma presença afetuosa e constante em muitas edições deste evento, 

falou sobre “Antropologia em Contextos Urbanos: onde estamos, para onde vamos”. Já Ariel 

Gravano (Argentina) refletiu sobre “Proyecciones de una antropología dialéctica de lo 

urbano”. Francisca Marquez (Chile), fez uma fala muito inspiradora trazendo projetos a nível 

de internacionaliação na pesquisa antropológica latinoamericana a partir da reflexão 

https://www.youtube.com/channel/UCPRySMc7YOUvlxJzfIVNCHQ


“Etnografías de la devastación y la destrucción. Pensar desde la antropología urbana”. Por 

fim, Sonnia Gorski (Uruguai) nos brindou com um histórico da Antropologia Urbana em seu 

país.  

 

 
Imagem da primeira mesa 

 

A segunda mesa teve um formato diferenciado, pois objetivou apresentar dados de um 

formulário preenchido por pesquisadores do Grupo de Trabalho “Antropologia no ambiente 

urbano, etnografias nas cidades” da Associação Latino-Americana de Antropologia (ALA). 

José Luís Abalos Júnior (UFRGS), Alexsânder Nakaóka Elias (UFRGS) e Jesus Marmanillo 

Pereira (UFMA) fizeram uma reflexão sobre informações nas respostas do formulário 

buscando um mapeamento inicial do perfil do grupo de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da apresentação do mapeamento da Antropologia Urbana latino-americana 

 

A terceira mesa, e última do primeiro dia, buscou perceber como as crises relacionadas às 

questões da pandemia da Covid-19 estiveram e estão presentes em pesquisas etnográficas na 



cidade. Houve um debate sobre três dimensões importantes da vida no urbano: arte, meio 

ambiente e trabalho. Se a temática da crise no campo artístico, ambiental e do trabalho 

atravessam projetos de investigação no meio urbano de múltiplas formas, esta mesa objetiva 

ser um espaço de partilha de experiências de investigação. 

Mediada por Jesus Marmanillo Pereira (UFMA), a mesa contou com a presença de Arlei Damo 

(Brasil), coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRGS, que 

refletiu sobre os impactos da pandemia no campo artístico. Já Leticia Saldi (Argentina) abordou 

a problemática ambiental e como esta foi agravada com o advento da pandemia. Por fim, 

Mariano Pelerman (Argentina) refletiu sobre o mundo do trabalho e o fenômeno dos mercados 

ilegais de rua que se potencializaram com a pandemia.  

 

 
Imagem da terceira mesa 

 

A quarta mesa, que abriu o “II Redário da RIAA”, buscou refletir sobre os possíveis usos e 

potencialidades epistemológicas e teórico-metodológicas que envolvem a produção e o 

agenciamento de imagens nas investigações etnográficas em um longo período de exceção. 

Como a pandemia da Covid-19 alterou as dinâmicas de interação nas pesquisas de campo com 

imagens? Como uma crise político-sanitária global nos faz indagar sobre as novas formas do 

fazer etnográfico audiovisual, seja ele online ou presencial?  

Com o intuito de elaborar caminhos possíveis para solucionar tais questões, a mesa, mediada 

por Alexsânder Nakaóka Elias (UFRGS), teve a participação de Ana Zanotti (UNaM-

Argentina), com a instigante exposição “Práticas da Antropologia Audiovisual Argentina em 

um tempo singular: experiências universitárias compartilhadas em uma pandemia”. Depois, 

tivemos a potente fala de Juan Fabbri (Universidad Mayor de San Andrés-Bolívia), intitulada 

“Mutações e afecções, um projeto de pesquisa colaborativa sobre a pandemia na Bolívia”. No 

final, Lisabete Coradini nos presenteou com a palestra “Deslizar no infinito através do remo”. 

 



 
Imagem da quarta mesa 

 

A última mesa do evento trouxe à tona a construção e a consolidação, de caráteres notoriamente 

interdisciplinares, da Antropologia Audiovisual e da Imagem na América Latina. De que forma 

estes campos teóricos, metodológicos e práticos foram constituídos em países como Peru, 

México e Colômbia? A partir de múltiplas estórias e trajetórias de vida cruzadas, o encontro 

deu a ver as possíveis conexões entre pesquisas que têm no campo imagético uma dimensão 

essencial para a análise etnográfica e antropológica. 

Na fala de abertura, tivemos a exposição de Gisela Cánepa (Pontifícia Universidad Catolica 

del Peru/Perú), intitulada “A antropologia visual no Peru: desafios e possibilidades de um 

campo emergente”. Na sequência, tivemos a participação de Gabriela Zamorano (El Colegio 

de Michoacán/México), com a palestra “Afluentes e vertentes do audiovisual indígena no 

México”. A última fala, “Brechas fecundas: diálogos entre as práticas acadêmicas e o cinema 

documental em uma experiência de realização na Colômbia”, foi proferida por Gerrit 

Stollbrock (Universidad de los Andes/Colômbia). 

 

 

 

 



 
Imagem da quinta mesa 

 

Após a mesa, tivemos as falas de encerramento, proferidas pelas professoras Cornelia Eckert, 

Ana Luíza Carvalho da Rocha e Mariano Báez Landa (CIESAS/México), este último o 

articulador e coordenador da RIAA. 

 

Pós-Produção: 

 

 O período de pós-produção do evento, momento no qual nos situamos e narramos, 

consiste precisamente na elaboração deste relatório e na produção dos certificados, nos âmbitos 

de “ouvintes”, “palestrantes” e “organizadores/as”. Também gostaríamos de apresentar alguns 

dados relacionados às inscrições no evento como país, gênero, área de atuação e nível de 

formação. Ao total foram mais de 1080 inscrições e estão sendo produzidas mais de duzentas 

certificações para ouvintes, assim como mais de vinte certificados entre palestrantes e equipe 

de organização. Estamos no percurso desse processo, que se finaliza de forma satisfatória a 

todos e todas pesquisadores(as) envolvidos na produção do evento.  

 

 

Inscrições: 1.080  

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Atestados de participação: 206 

 

Youtube:  

Mesa 1 -  556 visualizações (até 05/05/2022)  

Mesa 2 - 244 visualizações (até 05/05/2022)  

Mesa 3 - 290 visualizações (até 05/05/2022)  

Mesa 4 - 404 visualizações (até 05/05/2022)  

Mesa 5 - 263 visualizações (até 05/05/2022)  
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