Programação dos Seminários do DAN / 2014 – 2º semestre
Departamento de Antropologia / Universidade de Brasília
Coordenadora: Profa. Dra. Soraya Resende Fleischer
Setembro
3 de setembro:
Annette Leibing (Universidade de Montreal/Canadá) - “Futuro luminoso - uma
etnografia sobre novas tecnologias para a doença de Parkinson”
10 de setembro:
Ricardo Ventura Santos (Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde
Pública) - “Índios, mestiços e as construções sobre “primitividade” nas
pesquisas em antropologia física e genética de populações no pós-guerra no
Brasil (1960-70)”
24 de setembro:
Leonardo Cavalcanti (CEPPAC/UnB) - “Entre New York e Minas Gerais. O campo
social transnacional dos migrantes brasileiros”

Outubro
1 de outubro:
Juliana Melo (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) - “Justiça, amor e
criminalidade: Acessos etnográficos e narrativas femininas sobre o contexto
prisional”
8 de outubro:
Emma Kowal (Universidade de Deakin, Melbourne/Austrália) - “Espécimes
biológicas, povos indígenas e a crio-política da vida congelada”
22 de outubro:
Antonio Guerreiro Júnior (Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena,
Universidade Estadual de Campinas) - “Maestria e invenção: um comentário
xinguano sobre o dom”

Novembro
3 de novembro (excepcionalmente, no Auditório da Faculdade de Direito/UnB)
Alain Caillé (Université Paris X/Nanterre) – “O paradigma anti-utilitarista do
don. Alguns desenvolvimentos recentes”.
5 de novembro:
Alcida Rita Ramos (DAN/UnB) - “Desenvolvimento rima com desencantamento:
Povos indígenas e a recusa da mercadoria”
19 de novembro:
Camilo Braz (UFG) - “Antropologia, descontroles controlados e práticas
corporais potencialmente subversivas”
26 de novembro:
Gustavo Hamilton de Souza Menezes (SEANT/PFE/FUNAI) – “A criminalização
indígena no Brasil e no Canadá: Sobre a apropriação indígena de sistemas jurídicos
nacionais e a construção da pessoa indígena no contexto das normas e práticas penais”

Dezembro
3 de dezembro:
Carlos Emanuel Sautchuk (DAN/UnB) -“Os corpos da técnica: revisando Mauss”
17 de dezembro:
Marc
Lenaerts
(Laboratoire
d'Anthropologie
des
Mondes
Contemporains/Université Libre de Bruxelles) - “Os contatos interétnicos atuais
dos Ashéninka: ontologia naturalista ou perspectivismo?”

