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PAINEL I
ECOSSISTEMAS, BIODIVERSIDADE E ANTROPOCENO
MULHERES E AGROECOLOGIA: UM PERCURSO PARA O DESENOLVIMENTO COMUNITÁRIO RURAL
Helena Antunes
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal

A agroecologia concilia o conhecimento científico com o conhecimento prático das
comunidades (etnoecologia), tendo a capacidade de gerar dinâmicas sociais de desenvolvimento
sustentável. As mulheres responsáveis pela agricultura familiar, constituem-se como bastiões de
resistência das comunidades aos modelos patriarcais de agricultura intensiva.
Na Serra da Broca (Trancoso) as mulheres estão pouco presentes na vida associativa e na tomada
de decisões na comunidade. Com observação participante e a realização de entrevistas
semiestruturadas à população pretendemos aferir se seria possível o desenvolvimento comunitário
rural envolvendo as mulheres na vida socioeconómica e cultural da região e na agroecologia.
O projeto “Assembleia Geradora - da construção participativa ao empoderamento da mulher rural”,
realizou 3 ações abertas à população direcionadas às mulheres. Estas atividades tiveram boa
receptividade e o reconhecimento de que é necessário continuar a desenvolver com as mulheres
uma vez que estas não têm hábitos de convivência em comunidade fora do espaço familiar.
Os resultados da pesquisa indicam que através de projetos que impliquem as mulheres na vida
comunitária é possível recuperar os hábitos de partilha, lazer e bem-estar, recuperar a paisagem
agrícola, conservar os solos e a floresta autóctone e revitalizar a economia local. Estimulando as
memórias, o conhecimento prático (através da realização de uma cartografia sociocultural do
território), de ações económicas, culturais e artísticas é possível dar às mulheres rurais visibilidade,
maior autonomia e liberdade, levando-as a serem parte ativa das decisões de governança saudável
do território e dos seus ecossistemas.
Palavras-chave: hortas; floresta; arte; cultura
ESG E 2020: É AQUI QUE AS PROBLEMÁTICAS DO RACISMO E DO AQUECIMENTO GLOBAL
FINALMENTE SE ENCONTRAM?
Mariana Leal de Barros
Laboratório de Etnopsicologia - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de
São Paulo, Brasil
Centro de Estudos das Religiosidades Contemporâneas e das Culturas Negras - Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, Brasil
Instituto de Clínica e Pesquisa em Psicanálise, Brasil

O conceito ESG (Environmental, Social, Governamental) ganhou amplo destaque em 2020. Se
por um lado o mercado financeiro se vem movimentando em direção à sustentabilidade desde as
cartas aos investidores redigidas por Larry Fink, é incontornável pensar que neste mesmo ano
vivemos uma crise sanitária e social de alcance global que levou muitos a perceberem como a
condução do mundo moderno se tem revelado auto-implosiva e rumo a uma terra inabitável.
Somando-se a isso, o assassinato de George Floyd denunciou a passividade com que a branquitude
vem assistindo à exploração de corpos que foram desumanizados, ou seja, relegados ao plano da
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natureza, que, por sua vez, também foi submetida à condição de “explorável” no processo
civilizatório. Este trabalho tem por objetivo apresentar um recorte etnográfico que discute a
ascensão da categoria ESG, ressaltando uma tardia referência à problemática do racismo no âmbito
da sustentabilidade. Em articulação com os dados colhidos, refletimos sobre como a psicanálise em
diálogo com os estudos decoloniais pode oferecer subsídios para pensarmos que tanto o racismo
quanto o aquecimento global são impactados pela “denegação” e se localizam no lugar do que
Freud nomeava como “incômodo”, aquilo que tentamos expurgar e relegar à periferia e ao
silenciamento para não ameaçar uma falaciosa homeostase psíquica. Pretende-se, ainda, discutir
como a leitura do reconhecimento necessário para a reparação histórica no âmbito do racismo
pode ser profícua para pensarmos os impasses da crise climática e de que maneira contribui para a
compreensão do acrômio que analisamos.
Palavras-chave: sustentabilidade; racismo; aquecimento global
DO “FIM DO MUNDO COMO NÓS O CONHECEMOS” AOS RASTOS DE UM ANTROPOCENO: UMA
PERSPECTIVA A PARTIR DA AMAZÔNIA
Queiton Carmo
PPGH – Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

A Amazônia, com uma longa história, está cada vez mais ameaçada e é simultaneamente
pensada como um lugar não somente regional mas como um lugar construído com visões
geopolíticas ambíguas sobre a sua importância global, principalmente no que diz respeito ao atual
regime climático que vem alterando de modo irreversível as condições de vida na Terra. Ao
questionarmos que tipo de humanidade é essa que destrói e explora o planeta industrialmente – o
Antropoceno - esse “Anthropos” deve ser criticado mas menos generalizado. A partir dessa crítica,
o presente trabalho parte de uma experimentação etnográfica a partir da Amazônia, na Ilha do
Pará-Afuá, região fluvial, na foz do Rio Amazonas, por meio de imagens e pesquisa etnográfica em
que humanos, mais-que-humanos e coisas, contam histórias sobre habitar com as marés, florestas
e seus seres. Essa pesquisa ocorreu entre o fim de 2018 e o ano de 2020. Os antigos habitantes da
Ilha, por exemplo, contam que saíam para pegar castanhas para fazer azeites e que andavam com
cuidado pelas florestas e águas com receio de encontrarem seres que fossem os donos daqueles
lugares, como encantados, visagens, e contam agora o quanto essas relações mudaram. Desse
modo, a ancestralidade dos modos de conhecer tradicionais da Ilha e o habitar das populações
amazônicas nesse contexto ressaltam formas de conhecimentos próprios e tem muito a nos
ensinar. Assim, o chamado “fim do mundo como o conhecemos” permite então refletir sobre como
podemos contar histórias emaranhadas, histórias menos ordenadas, e mais implicadas com a vida
nesses “tempos de catástrofes”.
Palavras-chave: Amazônia; conhecimentos tradicionais; Antropoceno
AS PERCEÇÕES DO GRUPO ÉTNICO BIJAGÓ ACERCA DO SEU ECOSSISTEMA INSULAR E
IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS NÃO HUMANOS
Ivo Colmonero-Costeira 1, 2, 3, Susana Costa 3, Michael William Bruford 1, 4, Maria Joana Ferreira da
Silva 1, 2, 5
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As paisagens da África Ocidental têm sido constantemente moldadas pela presença de
sociedades humanas e as respetivas relações estabelecidas com a “natureza”. Atualmente, temos
assistido a uma repetição da tendência global para a destruição e alteração dos habitats naturais
que poderá potenciar o aumento da exposição dos primatas não-humanos, a pressões como a caça
e doenças zoonóticas. Contudo, as crenças animistas e tradições socioculturais dos grupos étnicos
locais, como os Bijagó, que habitam o Arquipélago dos Bijagós na Guiné-Bissau (África Ocidental)
poderão contribuir para a conservação a longo prazo dos ecossistemas e das espécies de primatas
não-humanos que albergam. Os Bijagó poderão exercer uma exploração sustentável dos recursos
do arquipélago, nomeadamente, pela demarcação de zonas dedicadas exclusivamente para o
exercício de cerimónias culturais que limitam as atividades extrativas nestes locais. Contudo, uma
crescente exposição da sua cultura a influências externas poderá alterar a adesão às tradições
socioculturais, perceções e comportamentos face aos ecossistemas e, consequentemente, as
dinâmicas das populações locais de primatas não-humanos. Assim, a informação acerca das
tradições socioculturais dos Bijagó e das suas interações com o ecossistema envolvente e, em
particular, com os primatas não-humanos, é relevante para promover a implementação de
estratégias de conservação adequadas à realidade biocultural no Arquipélago dos Bijagós. Nesta
apresentação, iremos descrever um projeto de investigação que irá combinar ferramentas da
etnobiologia e genética/genómica populacional para investigar as perceções e interações dos Bijagó
com o ecossistema insular e potenciais consequências nas dinâmicas populacionais dos primatas
não-humanos que aqui coexistem com as comunidades locais.
Palavras-chave: etnoprimatologia, Arquipélago dos Bijagós, genética populacional
CORPO GROSSO, POVO DO MATO: NARRATIVAS DE RE-EXISTÊNCIAS E PRÁTICAS DE SENTIPENSAMENTO
Eriton Vinícius Gonzaga de Melo
Maristela Carneiro
PPGECCO/UFMT, Brasil

O presente trabalho busca discutir inter-relações humanas e não humanas, a partir de uma
escrita de perspectiva decolonial e ecofeminista, a partir de práticas outras de escuta e vivência do
sentir e do pensar de mundos de famílias rurais, o Povo do Mato, coletivo envolvido de maneira
plural e horizontal à comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, situada no bioma amazônico, no
município de Alta Floresta/MT. Ali são promovidas ações voltadas a romper o chamado “lugar de
privilégio”, por meio de processos des-alienadores das práticas pela/para branquitude. Esse viés se
estabelece a partir de três frentes de ação: após nos expormos à experiência em uma postura de
senti-pensamento; em um segundo momento voltamo-nos à fundamentação teórica junto a
pesquisadoras e pesquisadores que têm investido em investigações sobre epistemes latinoamericanas. Por último, retornamos remotamente à comunidade, na qual o questionamento de
uma epistemologia eurocentrada se manifesta não mais como utopia ou ficção-científica, mas como
uma agenda em execução. Essa união entre epistemes humanas e não-humanas naquele bioma
visa articular uma mirada diversa, ciente do lugar de superioridade normalmente atribuído ao
elemento humano e hegemônico. Buscamos, em síntese, suscitar outros diálogos epistemológicos,
sobretudo em uma conjuntura contemporânea de crescimento do pensamento conservador e
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capitalístico, que constitui um fascismo epistemológico, que por vezes ainda é tomado como base
para práticas colonizadoras, ocidentalizantes e eurocentradas, frente à uma grave crise
socioecológica.
Palavras-chave: estudos culturais; Antropoceno; senti-pensamento
IMPACTOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS CAUSADOS POR JAVALIS NO RIO GRANDE DO SUL PARA
SE PENSAR O ANTROPOCENO
Sarah Moreno
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil

Espécies exóticas invasoras são assim classificadas por sua grande proliferação e por
colocarem em risco as espécies consideradas nativas. Neste trabalho, abordo os impactos
econômicos e ambientais causados pelos javalis em lavouras e Unidades de Conservação no estado
brasileiro do Rio Grande do Sul. Javalis são considerados exóticos invasores, além de pragas, por
causarem impactos de ordem ambiental, mas, sobretudo econômica nas lavouras de grãos. De que
forma ambos os setores (ambiental e econômico) dialogam e negociam estratégias de controle de
javalis entre si? E até que ponto os interesses de cada setor se podem sobrepor e quais os limites
de cada um? Os dados aqui analisados são provenientes de entrevistas realizadas com caçadores
(ou controladores) de javalis e uma gestora de uma Unidade de Conservação no Rio Grande do Sul,
a fim de explicitar como cada um dos sujeitos está lidando com a problemática da praga – que é
consenso entre eles. Diferentes estratégias de controle são adotadas por cada um, além de que,
embora legalizada em todo o Brasil, a caça de javalis não pode ocorrer dentro de Unidades de
Conservação, uma vez que são utilizadas armadilhas com gaiolas para a captura. Contudo, levantase a hipótese de que o javali – tal como outros animais também considerados pragas – seja
produzido pelo próprio agronegócio, importante setor econômico do estado. Estamos perante um
desequilíbrio causado pelos próprios seres humanos e que prolifera em condições ideais nas ruínas
do Antropoceno. Javalis, ambientalistas, produtores rurais, caçadores, se encontram em disputa
nesse contexto.
Palavras-chave: javalis; pragas; Antropoceno
ANÁLISE DA DINÂMICA SOCIAL NUMA MATRILINHAGEM VERDADEIRA DE MANDRÍS (Mandrillus
sphinx)
J. Pacheco1,3, A. Pereira2, N. Monteiro3 e C. Casanova4,5
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2

O sucesso reprodutivo dos primatas não-humanos (PNH) é fortemente influenciado pelas
interações sociais onde a alocatagem ocupa um papel central. Entre os cercopitecínios, a
alocatagem, que promove a diminuição de stresse, pode ser vista como uma “mercadoria” (de
acordo com a Teoria dos mercados biológicos), podendo ser trocada por outras
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mercadorias/benefícios. Os mandris são uma espécie cientificamente pouco conhecida e os dados
do presente trabalho recolhidos em 2020 (N = 413 amostras focais, correspondentes a mais de 100
horas de observação) proporcionam uma boa oportunidade para estudar as dinâmicas sociais de
uma colónia matrilinear verdadeira, alojada no Badoca Safari Park (Sines, Portugal). Tendo em conta
informação anterior a 2020 (Pereira et al 2019, 2020), foi ainda possível realizar uma análise
cronológica das dinâmicas sociais da colónia providenciando uma perspetiva longitudinal. Os
resultados mostram que, entre os mandris observados, alocatagem foi de facto usada como um
“recurso”, sendo trocada por outras “mercadorias” (ex.: tolerância social ou acesso a alimento). Os
resultados também demonstram que as relações sociais estabelecidas entre os indivíduos desta
comunidade podem ser mantidas ao longo de extensos períodos (vários anos), confirmando a ideia
da existência de mecanismos emocionais como o “emotional book-keeping mechanism”,
observados em outras espécies de cercopitecídeos. Ao melhorar o nosso conhecimento sobre as
dinâmicas sociais desta espécie de PNH pouco conhecida, este estudo contribui para o
conhecimento do comportamento social de uma espécie cuja população se encontra em risco de
extinção devido à perda de habitat e caça ilegal.
Palavras-chave: teoria dos mercados biológicos; interações sociais; alocatagem
SISTEMAS DE PASTAGEM: QUAL O SEU PAPEL PARA O FUTURO?
Myriam Taghouti e Ana Sofia Santos
FeedInov CoLab - Estação Zootécnica Nacional, 2005-048, Vale de Santarém, Portugal

A atividade agrícola permitiu a resiliência e a sobrevivência dos seres humanos no planeta
Terra desde o início de existência do Homo sapiens anatomicamente moderno. No entanto, a
evolução das práticas agrícolas nos últimos dois milênios resultou na implementação de sistemas
que são cada vez menos resilientes. O capitalismo industrial e o uso dos combustíveis fósseis (no
Neo-Antropoceno) aportaram modificações e alterações em todas as atividades agrícolas
nomeadamente na produção animal.
O pastoralismo, considerado uma das atividades da época pré-industrial e que ainda se mantém,
oferece possibilidades de conservação de um sistema de produção animal mais resiliente e menos
prejudicial. Mas, devido à reclamada contribuição na produção de gases com efeito de estufa (GEE),
a pastorícia enfrenta vários desafios. Embora as conclusões estejam feitas por comparação com o
sistemas de pecuária intensiva e que estejam baseadas em medidas arbitrárias com modelos que
não incluam os componentes mais significativos do sistema de pecuária em pastagem
nomeadamente o impacto do papel social e a proteção da paisagem. Também, a contribuição para
a sustentabilidade e a circularidade é geralmente negligenciada, sobretudo com a estimativa da
produção de metano por unidade de superfície ocupada pelo animal.
O sistema de pastagens e os prados melhorados podem fazer parte das soluções para um futuro
mais sustentável, especialmente por apresentarem oportunidades para implementar novas
tecnologias para reduzir os GEE enquanto protegem a paisagem, os animais selvagens, a
biodiversidade e os modelos sócio-económicos inerentes.
Palavras-chave: pastagem; gases com efeito de estufa; prado
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PAINEL II
ANTROPOLOGIA MULTI-ESPÉCIE: ANIMAIS E SOCIEDADE
OS ANIMAIS NÃO HUMANOS COMO TRABALHADORES NO TURISMO DO PANTANAL MATOGROSSENSE E AS RECONFIGURAÇÕES DAS RELAÇÕES ENTRE ESPÉCIES NUM CENÁRIO DE
DESASTRE AMBIENTAL
Eveline T. Baptistella
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus Tangará da Serra, Brasil

O presente trabalho busca refletir sobre a questão dos animais não humanos silvestres
enquanto trabalhadores no turismo de observação de vida livre a partir de etnografia multiespécies
realizada no âmbito do Pantanal Norte-MT e discutir as implicações dos desastres ambientais na
região para as relações entre animais humanos e não humanos neste contexto. Partindo de um
cenário de revisão das relações entre espécies na sociedade contemporânea, discutimos a premissa
de liberdade dos animais não humanos nas atividades turísticas e seus efeitos na construção de um
imaginário de convivência harmônica entre espécies, avançando pelo debate sobre as práticas nas
quais o trabalho animal é legitimado e suas implicações entre os atores do turismo. Os dados foram
analisados à luz de um referencial teórico interdisciplinar que marca os estudos animais. Os
resultados apontam que o turismo oferece uma rede de proteção aos animais não humanos que é
condicionada à expressão de comportamentos de submissão e as vulnerabilidades que tal trabalho
proporciona são, geralmente, relativizadas.
Palavras-chave: estudos animais, etnografia multiespécies, Pantanal.
UMA ANTROPOLOGIA PARA ALÉM DO HUMANO: ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A RELAÇÃO ENTRE
GUARDIÕES E TARTARUGAS
Rúben Cunha1 e C. Casanova2,3
1

ISCSP, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
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3
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A presente comunicação procura apresentar, ainda que de forma resumida, uma investigação
ainda em curso dedicada à relação estabelecida entre seres humanos e tartarugas.
A partir de uma análise reflexiva baseada em entrevistas com guardiões de tartarugas, este estudo
procura ir muito para além daquilo que é a presença cultural destes ANH nas sociedades humanas.
O terreno de recolha de dados é um grupo na rede social Facebook de nome “Tartarugas/Turtle
Portugal” e será através da aplicação de inquéritos por questionário, entrevistas semiestruturadas,
observação online e conteúdos audiovisuais que se procurará compreender o papel e o significado
das tartarugas para os guardiões (e respetivo ambiente familiar), as alterações nos quotidianos
provocadas pelas tartarugas, as várias formas de comunicação entre guardiões e tartarugas, entre
outros assuntos. Apesar da recolha de dados ainda não ter progredido, através de trabalhos como
os de Baharudin & Ernwati (2019) é possível compreender o papel e o significado de répteis tanto
para os guardiões como para os restantes membros da família, em que se destaca a presença de
répteis vistos como “membros de família”. A presença de interações acompanhadas de uma
componente emocional nestas relações, marcam quotidianos singulares e muito específicos,
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pautados por seres humanos distintos pela presença de ANH no seu “ecossistema doméstico”.
Sendo assim, procuramos entender e caracterizar as relações que se estabelecem entre tartarugas
e guardiões e os impactos e alterações que as mesmas implicam no quotidiano e na vida de ambas
as espécies: humanos e não humanos.
Palavra chaves: antropologia multi-espécie; animais de companhia; tartarugas

ZOONOSES, CONSERVAÇÃO E MEDIDAS DE CONFINAMENTO NO MAASAI MARA, QUÉNIA: UMA
TEMPESTADE PERFEITA A FAVOR DOS PASTORES
Joana Roque de Pinho1 e Stanley ole Neboo2
1
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Tal como noutros países, o turismo no Quénia foi abruptamente interrompido em Março de
2020 pela propagação global do SARS-CoV-2 e pelas medidas para o conter. Rapidamente, o turismo
e o fluxo monetário da conservação da biodiversidade para as comunidades rurais localizadas nos
arredores das áreas protegidas também foram interrompidos. Em torno da Reserva Nacional do
Maasai Mara (MMNR), os pastores Maasai, além de não poderem mais contar com os rendimentos
das operações turísticas e das iniciativas de conservação, foram também confrontados com
restrições impostas à sua mobilidade e à dos seus animais domésticos, à sua socialidade e à sua
atividade económica. Apesar disso, no ano passado, a produção e o comércio de gado aumentaram,
e a cultura Maasai floresceu. Com dados recolhidos desde as fases iniciais da pandemia de Covid19, exploramos este aparente paradoxo e o (possivelmente excecional) conjunto de circunstâncias
ecológicas, sociais e económicas que explicam este aparente renascer da pastorícia. A nossa
apresentação analisa um ano sem turismo e sem restrições impostas por politicas de conservação
ambiental na vida de uma família Maasai na periferia da MMNR. Com os anciãos Maasai sentindose validados na sua preferência pelo gado em detrimento de outras estratégias de subsistência,
refletimos aqui sobre os processos sócio-ecológicos iniciados pelas medidas de contenção da
pandemia, a mais uma vez comprovada resiliência a catástrofes da pastorícia Maasai, e as
aspirações locais para a coexistência pós-pandémica de pessoas, gado e fauna selvagem.
Palavras-chave: conservação; gado; pós-pandemia; fauna selvagem
CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO DE CARNE SILVESTRE EM ESTAURANTES DO SUL DA GUINÉBISSAU E IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DE PRIMATAS NÃO HUMANOS
MJ Ferreira da Silva1,2,3, IM Camará, B Egeter, C Casanova, MW Bruford1,5, T Minhós & R Godinho2
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O tráfico ilegal de carne de primatas não humanos (PNH) é de desafiante caracterização. Os
atores envolvidos no comércio são relutantes em partilhar informações com medo de serem
acusados criminalmente. No entanto, informação científica acerca das espécies afetadas, da
variação temporal e das motivações dos intervenientes é fundamental para melhorar as medidas
de ações de conservação das espécies afetadas. Na Guiné-Bissau, estudos prévios documentaram
a venda e consumo de carne de PNH em restaurantes ou bares acompanhando o consumo de
bebidas alcoólicas (uma prática denominada de Abafatório ou Bafatório). No entanto,
desconhecem-se os detalhes desta prática, nomeadamente quais as espécies mais consumidas e a
respetiva dinâmica temporal. Neste trabalho, seguimos o comércio de carne em sete restaurantes
onde se pratica o Abafatório, localizados no sul da Guiné-Bissau, em meio semi-rural e na
proximidade de uma área protegida. Foram recolhidas 249 amostras de tecido de carcaças nestes
locais para se proceder à identificação da espécie com base em ferramentas moleculares de metabarcoding. Observamos que as carcaças podem chegar frescas e não-fumadas, o que sugere
proximidade geográfica às áreas de caça. A carne pode ser vendida ao pedaço por um preço
reduzido, sugerindo maior acessibilidade pelos locais. Identificámos amostras de quatro espécies
de PNH, sendo que os macacos mona (Cercopithecus campbelli), são os mais consumidos. Os nossos
resultados sugerem que esta prática poderá ameaçar os primatas não-humanos. O nosso trabalho
realça a eficácia de ferramentas moleculares para descrever e monitorizar atividades de tráfico
ilegais sem recorrer à direta observação da preparação das refeições
Palavras-chave: meta-barcoding; carne silvestre; monitorização remota
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