


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

 



 

 

 



 

18 maio de 2022 19 maio de 2022  20 maio de 2022 

9h00 – ABERTURA DO EVENTO 
 
9h15 – PALESTRA DA MANHÃ – Musicalidades indígenas e lutas políticas: 
cosmopolítica Guarani Kaiowá - Deise Lucy Montardo (Universidade Federal da 
Bahia)  
 
10h00 – MESA I – Musicar o Cosmos: Sentimentos e Sentidos Ameríndios – 
mediador: Pedro Paulo Salles (Universidade de São Paulo)  
● Gargalhadas e lágrimas contidas, moças e mascarados na Festa da Moça 

Nova dos Ticuna – Edson Matarezio (Universidade do Estado do Amazonas) 
● El secreto de la transformación: Espacios auditivos, mundos sonoros, y 

cuerpos vocalizados – Bernd Brabec de Mori (Universität Innsbruck) 
● Questões postas pelo estudo antropológico da música no Alto Xingu – Luísa 

Valentini (Universidade de São Paulo) e Erick Vidal (University of East Anglia) 
● Música e som na arte andina pré-colombiana: interdisciplinaridade e 

alcances metodológicos – Daniela La Chioma (Universidade de São Paulo) 

 
12h30 às 14h00 – ALMOÇO 
 
14h00 – PALESTRA DA TARDE – Conformando territorialidades: Las concepciones 
del espacio y sus linderos en el mapa de Teozacoalco - Manuel A.  Hermann 
Lejarazu (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
México) 
 
15h00 – MESA II – Iconografia e materialidade – mediador: Eduardo Natalino dos 
Santos (Universidade de São Paulo) 
● Agência, corpo e pessoa na Amazônia antiga. Um olhar sobre as urnas 

funerárias polícromas  – Erêndira Oliveira (Universidade de São Paulo) 
● A relação entre cultura material e as tradições de escrita entre Mixtecos e 

Zapotecos – Ana Cristina de Vasconcelos Lima (Universidade de São Paulo) 
● Las formas de los cielos y del tiempo: el pensamiento cosmológico y 

cosmográfico mesoamericano en la obra de Ana Guadalupe Díaz Álvarez  – 
Sergio Botta (Sapienza Università di Roma) 

 
16h30 às 17h00 – INTERVALO  
 
17h00 – MESA III – Arte indígena contemporânea – mediadora: Nina Vincent 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) / debatedor: Daniel Dinato 
(Université du Québec à Montréal) 
● Novas tradições huni kuin – Edilene Sales Huni Kuin (Movimento dos Artistas 

Huni Kuin - MAHKU)  
● Arte Shipibo y su adaptación en la sociedad actual – Graciela Arias (artista 

amazônica peruana) 
● Cherani: arte indígena y autonomía – Giovanni Fabian (artista purépecha) 

9h30 – PALESTRA DA MANHÃ – Cidadãos indígenas pela causa brasílica: câmaras 
municipais em vilas de índios do Ceará na independência do Brasil - João Paulo Peixoto da 
Costa (Universidade Estadual do Piauí) 
 
10h30 MESA IV – Trabalho Indígena no Período Colonial – mediador: José Carlos Vilardaga 
(Universidade Federal de São Paulo) 
● Redes comerciais indígenas, guerra justa e práticas escravistas na Amazônia de 

colonização portuguesa (1722-1747) – Fernanda Aires Bombardi (Universidade de São 
Paulo) 

● Cativeiro, escravização e comércio de índios livres: da prática espontânea às tentativas 
de fundamentação jurídica (Chile, década de 1650) – Gustavo Velloso (Universidade 
de São Paulo) 

● Repensando o trabalho colonial a partir de fontes indígenas: o sistema cuatequitl e o 
códice Osuna (Nova Espanha, anos 1560) – Eduardo H. Gorobets Martins (University 
of Texas - Austin) 

 
 
12h30 às 14h00 – ALMOÇO 
 
14h00 – PALESTRA DA TARDE – De las reducciones a la revolución: los comuneros del Perú 
Colonial - Elizabeth Penry (Fordham University) 
 
15h00 – MESA V – Noticonquista: história indígena e história pública – mediador: Eduardo 
Natalino dos Santos (Universidade de São Paulo) 
● Noticonquista, uma máquina para pensarmos isso que chamávamos de conquista – 

Federico Navarrete Linares (Universidad Nacional Autónoma de México) 
● Noticonquista un proyecto de difusión de la historia – Margarita Cossich Vielman 

(Universidad Nacional Autónoma de México) 
 
17h00 às 17h30 – INTERVALO 
 
17h30 – MESA VI – Mulheres indígenas em movimento – mediadora: Laura Pereira 
Furquim (Universidade de São Paulo) 
● A articulação política do movimento indígena na região do Baixo Tapajós – Luana 

Kumaruara (Universidade Federal do Pará, antropóloga kumaruara) 
● Icamiabas de ontem e de hoje - Olhar Amazônico no contraponto do olhar eurocêntrico 

– Márcia Mura (Universidade Federal do Amazonas, historiadora e oralista mura) 
● Mulheres indígenas tecendo fios da (re)existência – Yakuy Tupinambá (projeto Útero 

Amotara Zabelê, educadora e ciberativista tupinambá) 
● Mulheres em Atravessias, rios embanzeirados e turbulentos e remansos que têm 

fartura e calmaria. Flechas lançadas para o futuro e o futuro é ancestral – Vanda 
Ortega Witoto (Amazônia Real, líder indígena e técnica de enfermagem do povo 
Witoto) 

10h00 – PALESTRA DA MANHÃ – Patrimônio arqueológico e povos 
indígenas na contemporaneidade - Fabíola Andréa Silva 
(Universidade de São Paulo) 
 
11h00 – MESA VII – Cultura material – mediador: Eduardo Góes 
Neves (Universidade de São Paulo) 
● O caráter ontológico relacional dos envoltórios de tecido 

entre os mayas. Um diálogo de afeto com as comunidades 
contemporâneas - Daniel Grecco Pacheco (ENAH, Escuela 
Nacional de Antropología e História – México) 

● Relações interpessoais entre humanos e materiais: uma 
perspectiva etnoarqueológica sobre os trançados dos Wai 
Wai - Igor Morais Mariano Rodrigues (Universidade Federal 
de Rondônia) 

● Contribuição de Leila Maria França aos estudos 
arqueológicos – Maria Beatriz Borba Florenzano 
(Universidade de São Paulo) 

● Arqueologia para (e com) a comunidade: a atuação de Leila 
Maria França junto ao IPHAN - Regina Helena Rezende 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 
 

 
13h00 – 15h00 – ALMOÇO 
 
15h00 – PALESTRA DA TARDE: Ancestrais, chefes e rituais. 
Algumas reflexões sobre a política e hierarquia nos Andes 
colombianos e na Amazônia - Luis Cayón Duran (Universidade de 
Brasília) 
 
16h00: MESA VIII – Cosmopolítica – mediadora: Cristiana 
Bertazoni (Universität Zürich) 
● Extravios e extensões - Gustavo Caboco (artivista wapichana) 
● Cosmopolítica e cosmovisão na política estatal andina – 

Salvador Schavelzon (Universidade Federal de São Paulo) 
● Desde as entranhas da Terra: ideias e práticas 

andamarquinas para a multiplicação da vida - Indira 
Caballero (Universidade Federal de Goiás) 
 

17h00 – PALESTRA DO FINAL DA TARDE 
 
● Horizontes civilizatorios, paradigmas de sistemas de vida en 

la visión de los pueblos milenarios - Simón Yampara (do povo 
Aymara, Comunário acadêmico, Universidad Pública El Alto)  



 
 

18 de Maio de 2022 
 

 
9h00 – ABERTURA DO EVENTO 
 
9h15 – PALESTRA DA MANHÃ – Musicalidades indígenas e lutas políticas: cosmopolítica Guarani Kaiowá 
-  Deise Lucy Montardo (Universidade Federal da Bahia)  
 
10h00 – MESA I – Musicar o Cosmos: Sentimentos e Sentidos Ameríndios – mediador: Pedro Paulo Salles 
- Universidade de São Paulo  
● Gargalhadas e lágrimas contidas, moças e mascarados na Festa da Moça Nova dos Ticuna – Edson 

Matarezio (Universidade do Estado do Amazonas) 
● El secreto de la transformación: Espacios auditivos, mundos sonoros, y cuerpos vocalizados – Bernd 

Brabec de Mori (Universität Innsbruck) 
● Questões postas pelo estudo antropológico da música no Alto Xingu – Luísa Valentini (Universidade 

de São Paulo) e Erick Vidal (University of East Anglia) 
● Música e Som na Arte Andina Pré-Colombiana: interdisciplinaridade e alcances metodológicos – 

Daniela La Chioma (Universidade de São Paulo) 
 
12h00 às 14h00 – ALMOÇO 
 
14h00 – PALESTRA DA TARDE – Conformando territorialidades: Las concepciones del espacio y sus linderos 
en el mapa de Teozacoalco - Manuel A. Hermann Lejarazu (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, México) 
 
15h00 – MESA II – Iconografia e materialidade – mediador: Eduardo Natalino dos Santos - Universidade 
de São Paulo 
● Agência, Corpo e Pessoa na Amazônia Antiga. Um olhar sobre as urnas funerárias Polícromas – 

Erêndira Oliveira (Universidade de São Paulo) 
● A relação entre cultura material e as tradições de escrita entre Mixtecos e Zapotecos – Ana Cristina de 

Vasconcelos Lima (Universidade de São Paulo) 
● Las formas de los cielos y del tiempo: el pensamiento cosmológico y cosmográfico mesoamericano en 

la obra de Ana Guadalupe Díaz Álvarez  – Sergio Botta (Sapienza Università di Roma) 
 
16h30 às 17h00 – INTERVALO 
 
17h00 – MESA III – Arte indígena contemporânea – Mediadora: Nina Vincent - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
Debatedor: Daniel Dinato - Université du Québec à Montréal 
 
● Novas tradições Huni Kuin – Edilene Sales Huni Kuin (Movimento dos Artistas Huni Kuin - MAHKU)  
● Arte Shipibo y su adaptación en la sociedad actual – Graciela Arias (artista amazônica peruana) 
● Cherani: arte indígena y autonomía – Giovanni Fabian (artista purépecha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

19 de Maio de 2022 

 

9h30 – PALESTRA DA MANHÃ – Cidadãos indígenas pela causa brasílica: câmaras municipais em vilas de 

índios do Ceará na independência do Brasil - João Paulo Peixoto da Costa (Universidade Estadual do Piauí) 

 

10h30 MESA IV – Trabalho Indígena no Período Colonial – mediador: José Carlos Vilardaga - Universidade 

Federal de São Paulo 

● Redes comerciais indígenas, guerra justa e práticas escravistas na Amazônia de colonização 

portuguesa (1722-1747) – Fernanda Aires Bombardi (Universidade de São Paulo) 

● Cativeiro, escravização e comércio de índios livres: da prática espontânea às tentativas de 

fundamentação jurídica (Chile, década de 1650) – Gustavo Velloso (Universidade de São Paulo) 

● Repensando o trabalho colonial a partir de fontes indígenas: o sistema cuatequitl e o códice Osuna 

(Nova Espanha, anos 1560) – Eduardo H. Gorobets Martins (Universidade do Texas - Austin)  

 

12h30 às 14h00 – ALMOÇO 

 

14h00 – PALESTRA DA TARDE – De las reducciones a la revolución: los comuneros del Perú Colonial - 

Elizabeth Penry (Fordham University) 

 

 

15h00 – MESA V – Noticonquista: história indígena e história pública – mediador: Eduardo Natalino dos 

Santos - Universidade de São Paulo 

● Noticonquista, uma máquina para pensarmos isso que chamávamos de conquista – Federico 

Navarrete Linares (Universidad Nacional Autónoma do México) 

● Noticonquista, un proyecto de difusión de la historia – Margarita Cossich Vielman (Universidad 

Nacional Autónoma do México) 

 

17h00 às 17h30 – INTERVALO 

 

17h30 – MESA VI – Mulheres indígenas – mediadora: Laura Pereira Furquim - Universidade de São Paulo 

● A articulação política do movimento indígena na região do Baixo Tapajós – Luana Kumaruara 

(Universidade Federal do Pará, antropóloga kumaruara) 

● Icamiabas de ontem e de hoje - Olhar Amazônico no contraponto do olhar eurocêntrico  – Márcia Mura 

(Universidade Federal do Amazonas, historiadora e oralista mura) 

● Mulheres indígenas tecendo fios da (re)existência – Yakuy Tupinambá (projeto Útero Amotara Zabelê, 

educadora e ciberativista tupinambá) 

● Mulheres em Atravessias, rios embanzeirados e turbulentos e remansos que têm fartura e calmaria. 

Flechas lançadas para o futuro e o futuro é ancestral – Vanda Ortega Witoto (Amazônia Real, líder 

indígena e técnica de enfermagem do povo Witoto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 de maio de 2022  

 

10h00 – PALESTRA DA MANHÃ – Patrimônio arqueológico e povos indígenas na contemporaneidade - 

Fabíola Andréa Silva (Universidade de São Paulo) 

 

11h00 – MESA VII – Cultura material – mediador: Eduardo Góes Neves - Universidade de São Paulo 

● O caráter ontológico relacional dos envoltórios de tecido entre os mayas. Um diálogo de afeto com as 
comunidades contemporâneas - Daniel Grecco Pacheco  (ENAH, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia – México) 

● Relações interpessoais entre humanos e materiais: uma perspectiva etnoarqueológica sobre os 

trançados dos Wai Wai - Igor Morais Mariano Rodrigues (Universidade Federal de Rondônia) 

● Contribuição de Leila Maria França aos estudos arqueológicos – Maria Beatriz Borba Florenzano 

(Universidade de São Paulo) 

● Arqueologia para (e com) a comunidade: a atuação de Leila Maria França junto ao IPHAN - Regina 

Helena Rezende (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 

 

13h00 – 15h00 – ALMOÇO 

 

15h00 – PALESTRA DA TARDE: Ancestrais, chefes e rituais. Algumas reflexões sobre a política e hierarquia 

nos Andes colombianos e na Amazônia - Luis Cayón Duran (Universidade de Brasília) 

 

16h00: MESA VIII – Cosmopolítica – mediadora: Cristiana Bertazoni - Universidade de  Zurique 

● Extravios e extensões - Gustavo Caboco (artivista wapichana) 

● Cosmopolítica e cosmovisão na política estatal andina – Salvador Schavelzon (Universidade Federal 

de São Paulo) 

● Desde as entranhas da Terra: ideias e práticas andamarquinas para a multiplicação da vida - Indira 

Caballero (Universidade Federal de Goiás) 

 

17h00 – PALESTRA DO FINAL DA TARDE 

 

● Horizontes civilizatorios, paradigmas de sistemas de vida en la visión de los pueblos milenarios - 

Simón Yampara (Aymara, “Comunário” acadêmico, investigador do paradigma de vida Suqqa, 

Universidad Pública de El Alto)  

 

 

 

 



 

 

 



 

RESUMOS 

18 de maio de 2022 

 

9h00 – ABERTURA DO EVENTO 

9h15 – PALESTRA DA MANHÃ: 

Musicalidades indígenas e lutas políticas: cosmopolítica Guarani Kaiowá 

 
Deise Lucy Oliveira Montardo (deiselucy@gmail.com) 

 PPGAS/UFAM, PPGMUS/UFBA, INCT Brasil Plural 

 

Nos mitos que narram a origem do mundo Guarani, cantar e tocar os instrumentos musicais aparecem, com 

papéis fundamentais, em momentos de conflitos e ameaças, como meios privilegiados para vencê-los. E 

assim acontece nos tempos atuais, quando se aproximam tempestades, quando se está enfrentando a luta 

pela retomada dos territórios tradicionais, nos rituais de batismo do milho, no dia a dia, na manutenção da 

saúde, entre outras situações. Nesta comunicação trato da música como este idioma privilegiado de 

comunicação nas relações políticas. Acrescento aqui as marchas em Brasília, como, por exemplo, as que 

vimos no ano de 2021, por ocasião da votação do Marco Temporal e o trabalho dos rappers Bro Mc, como 

facetas do uso da linguagem musical nas relações cosmopolíticas, sejam elas com humanos, não-humanos, 

com os políticos e juristas, na luta pela conquista e manutenção de sua visibilidade e dos seus direitos. 

 

10h00 – MESA I – Musicar o Cosmos: Sentimentos e Sentidos Ameríndios 

Mediador: Pedro Paulo Salles - Universidade de São Paulo  

 

 

Gargalhadas e lágrimas contidas, moças e mascarados na Festa da Moça Nova dos Ticuna 

 
Edson Matarezio (sociais@hotmail.com) 

Universidade do Estado do Amazonas 

 

Ao menos desde G. Bateson (1936), em sua monografia clássica sobre o ritual Naven dos Iatmul da Nova 

Guiné, há uma grande ênfase no “tom emocional” ou ethos nas análises que os antropólogos fazem dos 

rituais. Mais recentemente, a obra de Houseman &amp; Severi (1994) retoma as análises do Naven e define 

a “condensação ritual” – ou seja, “a atuação simultânea de modos de relação formalmente contrários” – 

como um dos aspectos definidores do que é um ritual. Partindo de alguns exemplos extraídos do ritual de 

iniciação feminina dos Ticuna (AM), a chamada Festa da Moça Nova, pretendo apresentar alguns afetos 

ou emoções que, apesar de opostos no cotidiano, se condensam neste importante “ritual musical” (Basso; 

Menezes Bastos) dos Ticuna. O foco da exposição está no que sentem as moças que passam pelo ritual de 

iniciação em relação a alguns ‘bichos’ (ngo’o) que aparecem na Festa, na figura de mascarados. Alguns 

afetos ou emoções destacam-se, como ‘medo’ (mu’ũ), ‘alegria’ ou ‘diversão’ (tchitãẽ, taẽ’ũ), ‘angústia’ ou 

‘ansiedade’ (ĩãtchiãẽ), ‘desamparo’ (nhemagü’u ̈̃), entre outros. A intenção é esboçar uma cosmopolítica 

sonora e afetiva proposta pelo ritual ticuna.  

 

 

 

 

 

mailto:deiselucy@gmail.com


 

El secreto de la transformación: Espacios auditivos, mundos sonoros, y cuerpos vocalizados 

 
Bernd Brabec de Mori (leukozyt@hushmail.com) 

Universidade de Innsbruck 

 

En las etnografías de las tierras bajas sudamericanas, a menudo se encuentra el tema central de la 

transformación – como que “los curanderos de antes se convirtieron en tigres”, o en las narraciones de mitos 

se relata que “la mujer se transformó en un pájaro que se voló”. El tema de la transformación corporal es 

pan-amazónico, y hasta que se encuentra también en etnografías de otras partes del mundo. 

La transformación corporal se trata en la antropología ontológica como un aspecto de la realidad relacional 

de colectivos humanos, no-humanos y más-que-humanos. Sin embargo, el tema conlleva el enigma de la 

inconmensurabilidad. En una traducción de conceptos indígenas (animistas, analogistas) a un idioma y 

entendimiento europeo no se logra entender el significado directo de tales transformaciones mientras que 

se busca una explicación en los dominios visuales/táctiles/materiales del cuerpo humano-animal. 

Analizando los métodos indígenas del dominio auditivo, sin embargo, se nota que los sonidos no se 

entienden como una transmisión de energías tras el aire (concepto materialista europeo) pero de sustancias 

que se mezclan y manifiestan según la capacidad de percepción del ser que escucha. A base del trabajo del 

campo con personas shipibo-konibo y otros indígenas de la Amazonía peruana, el autor muestra que las 

técnicas sonoras de la voz (como máscaras de voz) intentan manipular la percepción de seres-otros como 

de los espíritus, animales, dueños de plantas, o humanos en estado de transformación (hechiceros). Los 

espíritus, en ciertos casos, perciben la voz de los cantantes humanos similar como humanos “ven” a un 

cuerpo. Así, los espíritus “ven” un cambio de la voz como una transformación corporal del cantante. 

Consecuentemente, esos espíritus pueden ser testigos de la transformación corporal del cantante humano. 

Con eso, el autor sugiere pensar la “ontología animista”, el mundo donde se transforman los seres, como 

espacio auditivo, un mundo sonoro, en vez de intentar visualizarlo o fallar reconocer la capacidad “real” de 

transformaciones corporales por pensarlas físicas/materialistas. 

 

Questões postas pelo estudo antropológico da música no Alto Xingu 

 
Luísa Valentini (luisa.valentini@gmail.com) Universidade de São Paulo 

Erick Vidal (E.Nascimento-Vidal@uea.ac.uk) University of East Anglia 

 

A região do Alto Xingu é o berço de formas de conceitualizar a música cujos dilemas teóricos (e cujas 

soluções) têm ganhado cada vez mais importância no debate antropológico. Uma vez que eles dizem 

respeito à circunscrição e descrição (assim como a transcrição) de práticas de populações que convivem 

numa permanente negociação de suas semelhanças e diferenças, tais dilemas e soluções possuem interesse 

metodológico e temático também para arqueólogos, historiadores e antropólogos. Por isso, gostaríamos de 

dedicar-lhe uma revisão sistemática, aqui apenas iniciada. Começando por traçar algumas matrizes teóricas 

formuladas nos anos 1970 e 1980, nos concentramos em seguida nas contribuições dos últimos vinte anos, 

cuja riqueza parece merecer maior atenção. O aspecto multidimensional da música e suas conexões 

intersemióticas emergem como especialmente relevantes para interrogações comparativas tanto no tempo 

como no espaço. 
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Música e Som na Arte Andina Pré-Colombiana: Interdisciplinaridade e alcances metodológicos. 

 
Daniela La Chioma (Lachiomadaniela@gmail.com) 

Universidade de São Paulo 

 

Os estudos sobre a música andina pré-colombiana vêm aumentando significativamente nas últimas duas 

décadas. Eles têm sido mais voltados para questões acústicas, particularmente instrumentos musicais 

arqueológicos e suas características sonoras. Poucos estudos foram elaborados usando dados iconográficos, 

mesmo que as referências musicais sejam prolíficas e variadas na arte andina pré-colombiana.  

Esta apresentação pretende abordar as antigas práticas musicais andinas e os papéis sociais e religiosos dos 

músicos a partir de uma perspectiva semiótica, da História da Arte e da Arqueologia. Pretendemos trazer 

uma contribuição metodológica na análise da iconografia musical do antigo Peru, buscando entender 

aspectos musicais a partir de dados, aparentemente, “não musicais”. Considerando o caráter interdisciplinar 

da arqueomusicologia, tanto dados etnomusicológicos quanto históricos serão examinados. 

 

 

 

14h00 – PALESTRA DA TARDE: 

Conformando territorialidades: Las concepciones del espacio y sus linderos en el mapa de Teozacoalco 

 
Manuel A. Hermann Lejarazu (manuelzu@yahoo.com) 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México 

 

Los mapas y documentos elaborados por las comunidades indígenas en el siglo XVI, conforman una 

aproximación importante a la reorganización territorial a la que quedaron sujetos los pueblos tras el dominio 

colonial español. Al sur del actual suelo mexicano, existe una vasta región conocida como la Mixteca, cuyos 

importantes manuscritos prehispánicos conocidos como códices conforman un legado único para conocer 

la historia de estos pueblos a través de su propia mirada. 

Esta profunda tradición escrituraria perduró varias décadas después de la llegada española. Un buen 

ejemplo es el Mapa de Teozacoalco, extensa pictografía en papel europeo pero elaborado con base en la 

información de varios códices prehispánicos. A lo largo de la presente ponencia, expondremos las 

concepciones del espacio y del territorio que están plasmados en el Mapa, además de buscar el 

desciframiento de complejos glifos que fueron utilizados para marcar o delimitar el territorio mixteco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15h00 – MESA II – Iconografia e materialidade 

Mediador: Eduardo Natalino dos Santos - Universidade de São Paulo 

 

 

Agência, Corpo e Pessoa na Amazônia Antiga. Um olhar sobre as urnas funerárias polícromas 

 
Erêndira Oliveira (erendira.oliveira@gmail.com)  

Universidade de São Paulo 
 

Esta apresentação pretende refletir sobre a linguagem iconográfica de urnas funerárias amazônicas a partir 

do diálogo entre a Arqueologia, a Antropologia da Arte e a Etnologia Ameríndia, com foco para os 

conceitos de agência, corporalidade e alteridade. O estudo se dá sobre cerâmicas de um estilo arqueológico 

com ampla distribuição regional e cronológica, a Tradição Polícroma da Amazônia. Parte-se da 

compreensão das urnas enquanto sujeitos corporificados, integrados às redes de socialidade e manutenção 

dos sistemas cosmológicos indígenas e protagonistas de momentos-chave nos ritos funerários. A análise 

iconográfica revela elementos formais e gráficos voltados à produção de imagens sinestésicas, onde os 

jogos de sobreposição e desdobramento criam composições que aludem a corpos compósitos e em 

processos de transformação. Pretende-se aqui, partir da análise iconográfica das urnas polícromas para 

discutir como as estéticas indígenas do passado dialogam com os modelos ontológicos propostos pela 

Etnologia. 

 

A relação entre cultura material e as tradições de escrita entre Mixtecos e Zapotecos 

 
Ana Cristina de Vasconcelos Lima (ana.cvl@hotmail.com) 

Universidade de São Paulo 

 

Uma das principais características para a delimitação da macrorregião mesoamericana por seus primeiros 

estudiosos foi a centralidade dos ciclos calendários e o uso de sistemas de notação e escritura. Alguns dos 

exemplares mais antigos de escrita na região provém dos Vales Centrais de Oaxaca, no México. A região 

de Oaxaca, como unidade analítica histórica cultural, ao longo do período pré-hispânico, apresentou 

diversos exemplos de escrita indígena, dentre as quais, são amplamente conhecidos os casos das estelas 

zapotecas e dos códices mixtecos.  

Essa apresentação tem como objetivo demonstrar a importância da análise da cultura material para o estudo 

das tradições de escrita entre Mixtecos e Zapotecos. Para isso serão apresentados diversos exemplos de 

suportes materiais, tais como estelas, códices, cerâmicas, ossos, dentre outras tecnologias dessas tradições. 

Dessa maneira, ao analisar-se conjuntamente o funcionamento desses sistemas de escrita, associados a seus 

diversos suportes e contexto de produção e uso, pode-se compreender melhor as continuidades e 

transformações históricas, não somente nas próprias tradições de escrita, mas também na política da região 

no período pré-hispânico, até o período colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana.cvl@hotmail.com


 

 

 

 

Las formas de los cielos y del tiempo: el pensamiento cosmológico y cosmográfico mesoamericano en la 

obra de Ana Guadalupe Díaz Álvarez 

 
Sergio Botta (sergio.botta@uniroma1.it) 

Sapienza Università di Roma 
 

El trabajo científico y académico de Ana Guadalupe Díaz Álvarez ha producido una trayectoria 

trascendente en los estudios mesoamericanos que sólo fue interrumpida por el dramático y prematuro 

fallecimiento de la investigadora. El objetivo de esta breve ponencia no es solamente rendir homenaje a la 

memoria de Ana Díaz, sino también contribuir a trazar algunas líneas en torno a su propuesta crítica y 

contribuir a recuperar su fundamental legado. La investigadora ha desarrollado un método original de 

exploración de la cultura visual indígena a partir, por ejemplo, de la identificación de algunos principios 

fundamentales de una estética nahua del Posclásico. En esta perspectiva, se ha dedicado principalmente a 

realizar estudios codicológicos y materiales de distintos códices prehispánicos y coloniales, entre los cuales 

destacan los códices Borgia y Vaticano A y B. Empero, sus estudios más significativos y originales se 

encuentran en el campo de las tradiciones cosmológicas y cronográficas mesoamericanas. Me centraré, 

pues, en sus intentos de revisar las cosmologías mesoamericanas y en el debate que estos estudios han 

suscitado adentro de la comunidad académica. 

 

16h30 às 17h00 – INTERVALO 

 

17h00 – MESA III – Arte indígena contemporânea  

Mediadora: Nina Nincent - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Debatedor: Daniel Dinato - Université du Québec à Montréal 

 

Novas tradições Huni Kuin 

 
Edilene Sales Huni Kuin  

Movimento dos Artistas Huni Kuin - MAHKU 

 

Sou Yaka Huni Kuin, nasci na Aldeia Chico Curumim, Terra Indígena Kaxinawa do Rio Jordão, no estado 

do Acre. Atualmente moro no município de Jordão, onde vim para estudar. Sou artista visual e aprendiz da 

floresta. Eu faço pinturas em tela (acrílico sobre tela). Minha arte traz a cosmovisão, os cantos tradicionais 

e as mirações com o Nixi Pae (ayahuasca), que são conhecimentos do povo Huni Kuin. 

Minha fala se organizará em torno da minha atuação enquanto artista e ativista indígena. Sou uma das 

fundadoras do ponto de cultura Kayatibu e minhas obras estiveram recentemente presentes na exposição 

Moquém Surarî: arte indígena contemporânea no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arte Shipibo y su adaptación en la sociedad actual 

 
Graciela Arias  

Artista amazônica peruana 

 

Si bien el arte indigena es la manifestación de la diversidad étnica y cultural, me atrevo a decir que los 

registros de expresión objeto y corporal tienen como función la reflexión educativa y vincular con el 

desarrollo de desempeños pluriactivos dentro de la comunidad, pasar a  ser parte activa en el desarrollo y 

subsistencia de su comunidad, dentro del medio donde habitan pues exponen( costumbres creencias, 

habilidades, miedos y capacidades pluriactivas) por ser una expresión colectiva. Por ejemplo, el pintado de 

cierta forma y colores de un cuerpo, podría sugerir lucha o guerra de pueblos contra pueblos, o quizá lucha 

por el honor arrebatado, también pudiera ser una iniciación, una pedida de mano, etc, de la misma manera 

en el pintado de un objeto. Mas no solo para ser apreciado como una decoración o verse bonito. 

El arte indígena moderno hace que las prácticas simbólicas con carga de mensaje de toda una comunidad 

se divisen como un hermoso cuadro lleno de color y forma sin lenguaje, sin voz y solo una cara bonita, 

llena de líneas repetitivas sobre cualquier forma y objeto. Las prácticas simbólicas han sufrido pues un 

cambio radical del contexto original y función para los cuales fueron creadas. En su afán de adaptarse y 

subsistir en este monstruo llamado desarrollo al cual todos son arrastrados 

 

 

Cherani: arte indígena y autonomía 

 
Giovanni Fabian  

Artista purépecha 

 

El 15 de Abril del 2011 marca una ruptura en las nuevas generaciones de artistas de la comunidad de Cherán 

Michoacán, México. Donde la fogata fue ese lugar de reunión entre los vecinos, esa semilla de 

reconocimiento de identidad, donde se suscitó en las generaciones futuras, ese encuentro con su origen, su 

lengua, la memoria y el arte ese imaginario colectivo, que es parte fundamental para este proceso político 

social a partir de un lenguaje indígena contemporáneo desde la memoria colectiva, como expresiones 

materiales de reflexión cosmogónica y argumentos antropológicos para el reconocimiento y la defensa del 

territorio. El bosque crea, esa relación con el arte Cherani, no pretende ser tradicionalista los procesos 

creativos se modifican, cambian y se reivindican reflexiona ese culto hacia lo comunitario, intenta ir más 

allá de una concepción que se tiene en torno al arte occidental, buscando en su lugar de origen todo aquello 

que refuerza su identidad un arte contemporáneo indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 de maio de 2022 

 

9h30 – PALESTRA DA MANHÃ: 

Cidadãos indígenas pela causa brasílica: câmaras municipais em vilas de índios do Ceará na 

independência do Brasil 

 
João Paulo Peixoto da Costa (joao.peixoto@ifpi.edu.br) 

Universidade Estadual do Piauí 

 

À época da independência, os povos indígenas eram bastante heterogêneos no que dizia respeito aos 

enquadramentos jurídicos e relações sociais. Por exemplo, parcela dessa população vivia ainda sob a 

vigência do Diretório do Índios, legislação criada em meados do século XVIII que elevou alguns 

aldeamento religiosos à condição de vilas e beneficiou as lideranças indígenas com cargos nas câmaras 

municipais. A partir da produção escrita e da atuação administrativa de índios vereadores e juízes, o 

presente projeto visa analisar a agência indígena nos senados de vilas de índios do Ceará durante o processo 

de emancipação do Brasil, enfocando sua cultura política em pleno advento liberal, suas manifestações 

frente ao rompimento com Portugal e outras ações perante a conjuntura que se construiu no início da 

formação do Estado nacional brasileiro. Apesar de abolido em muitas capitanias por meio da Carta Régia 

de 1798, o Diretório seguiu vigente em outras regiões. No Ceará, a lei pombalina atravessou a virada para 

o século XIX e o processo de independência do Brasil. Dessa forma, tanto no contexto constitucional de 

Portugal quanto durante quase todo o Primeiro Reinado, as vilas de índios no Ceará ainda contavam com 

juízes e vereadores indígenas nas câmaras municipais. Por meio delas, essas lideranças se posicionaram 

diante da ascensão do liberalismo no império português, expressaram seu antilusitanismo e adesão ao 

projeto brasileiro, buscaram ampliar prerrogativas e a autonomia nos seus espaços e consolidar sua 

condição de súditos e cidadãos merecedores de liberdade e bom tratamento. 

 

10h30 MESA IV – Trabalho Indígena no Período Colonial 

Mediador: José Carlos Vilardaga (Universidade Federal de São Paulo) 

 

 

Redes comerciais indígenas, guerra justa e práticas escravistas na Amazônia de colonização portuguesa 

(1722-1747) 

 
Fernanda Aires Bombardi (fernandaairesbombardi@yahoo.com.br) 

Universidade de São Paulo 

 

Na década de 1720, tropas de resgates eram enviadas anualmente do Estado do Maranhão e Grão-Pará para 

comerciar prisioneiros indígenas no Médio Amazonas. A alta demanda por prisioneiros, principalmente 

depois de uma epidemia de varíola ocorrida em 1725, desencadeou vários conflitos entre os Manaos e 

colonos portugueses, conflitos esses que seriam utilizados para justificar a realização de uma grande guerra 

justa contra o grupo. A presente comunicação aborda a relação entre as redes de comércio fomentadas por 

grupos indígenas do Médio Amazonas e as justificativas presentes na correspondência administrativa 

(constante nos avulsos do Projeto Ultramarino) para a promoção da grande guerra justa ofensiva autorizada 

pelo rei contra os índios Manaos e Mayapenas (1726-1736). Pretendemos verificar qual a importância 

dessas redes para a existência do conflito e para a intensificação do número de indígenas escravizados nas 

décadas de 1730 e 1740.  



 

 

 

Cativeiro, escravização e comércio de índios livres: da prática espontânea às tentativas de 

fundamentação jurídica (Chile, década de 1650) 

 
Gustavo Velloso (gustavo.velloso@hotmail.com) 

Universidade de São Paulo 

 

Em meados do século XVII, a sociedade chilena via-se impedida de sustentar-se segundo seus padrões 

habituais de reprodução, dada a impossibilidade que os colonos enfrentavam de recorrer à guerra regular 

para obter sujeitos mapuches que movimentassem suas plantações, pastos e residências sob a condição de 

escravizados. Tal situação devia-se ao fato de que encontros de negociação entre autoridades hispânicas e 

nativas (os assim chamados "parlamentos") haviam sido operados entre 1640 e 1651, inaugurando relações 

inéditas de paz, aliança e cooperação. As condições postas pelos chefes nativos para a aceitação dos pactos 

incluíam o fim da guerra e das encomiendas. Ao aceitá-las, os cabeças do mundo hispânico viram-se diante 

de uma disponibilidade decrescente de mão de obra. Iniciada a década de 1650, passou-se a gestar uma 

nova categoria de escravização (primeiro como prática espontânea, logo como projeto de regulação 

jurídica), voltada especificamente a membros de grupos indígenas aliados.  

 

Repensando o trabalho colonial a partir de fontes indígenas: o sistema cuatequitl e o códice Osuna (Nova 

Espanha, anos 1560) 

 
Eduardo H. Gorobets Martins (gorobets@utexas.edu) 

Universidade do Texas - Austin 

 

Durante as primeiras décadas após a conquista indígena-castelhana de México-Tenochtitlan, diversos 

projetos de colonização foram se construindo junto às elites indígenas nahuas, missionários e autoridades 

do recém-criado Vice-Reino da Nova Espanha. Uma das instituições cruciais para esses projetos era o 

trabalho e, mais especificamente, a exploração da mão de obra indígena, estabelecida a partir de 

modalidades novas ou transplantadas da realidade pré-conquista. Assim, nesta apresentação, irei analisar o 

trabalho colonial, e mais especificamente, o sistema de trabalho cuatequitl, a partir do códice Osuna, 

conjunto documental produzido em 1565 com a participação de indígenas nahuas na Nova Espanha, a 

pedido do visitador Jerónimo de Valderrama. Ao fazer tal análise, é possível identificar algumas 

características sobre o cuatequitl que vão além das concepções eclesiásticas, administrativas ou legais que 

estavam em vigor nos anos 1560 sobre o trabalho indígena. 

 

12h30 às 14h00 – ALMOÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14h00 – PALESTRA DA TARDE: 

De las reducciones a la revolución: los comuneros del Perú Colonial 

 
Elizabeth Penry (spenry@fordham.edu) 

Fordham University 

 

En el Virreinato del Perú del siglo XVI, los españoles repoblaron los Andes forzadamente en ciudades 

planeadas (reducciones), basándose en el modelo ibérico. Las reducciones son entendidas usualmente como 

impuestas por el Estado, pero muchas fueron fundadas en sucesivas generaciones por los propios indígenas 

andinos. En un complejo proceso de etnogénesis, los andinos combinaron modos de vida preconquista con 

las instituciones impuestas en la vida urbana. Llamándose a sí mismos como miembros del común o 

comuneros, los andinos reivindicaron una filosofía política radical de soberanía basada en la comunidad 

que llevó a la revolución. Al reexaminar la era de la Gran Rebelión (1780-82) en los Andes, mientras 

evitando un foco en los conocidos líderes como Tupac Amaru, esta presentación demuestra, por medio de 

las cartas holográficas de los rebeldes comunes, que fueron los indígenas comunes a lo largo de los Andes 

que hicieron de los fines del siglo XVIII un momento revolucionario por la reivindicación de sus derechos 

a la autonomía de los pueblos. 

 

 

15h00 – MESA V – Noticonquista: história indígena e história pública 

Mediador: Eduardo Natalino dos Santos - Universidade de São Paulo 

 

Noticonquista, uma máquina para pensarmos isso que chamávamos de conquista 

 
Federico Navarrete Linares (fnavarrete2003@mac.com) 

Universidad Nacional Autónoma do México 

 

Nesta palestra relatarei a aventura de reflexão e prática histórica que foi o projeto Noticonquista da 

Universidad Nacional Autónoma de México coordenado por mim. Trata-se de um projeto coletivo de 

discussão e análise dos eventos de 1519 a 1521 que chamamos de “conquista do México" e também de 

polêmica sobre os complexos relacionamentos desse tempo com o presente. Foi também um espaço de 

construção de práticas alternativas de memória coletiva da sociedade e das comunidades do México, 

particularmente os povos indígenas. Finalmente discutirei a interação deste nosso projeto coletivo com as 

forças mais amplas que participaram na comemoração dos 500 anos da chamada conquista. 

 

Noticonquista: un proyecto de difusión de la historia 

 
Margarita Cossich Vielman (cossichmargarita@yahoo.com) 

Universidad Nacional Autónoma do México 

 

Después de dos años del proyecto de difusión de la historia, Noticonquista, tenemos varios productos del 

trabajo de los historiadores y arqueólogos con artistas, caricaturistas, radios comunitarias e ingenieros de 

videojuegos. En esta conferencia se hablará de los productos del trabajo para conmemorar los 500 años de 

la Conquista de México-Tenochtitlan y todos los productos realizados para llegar al gran público. Las 

alianzas logradas con colectivos, museos e instituciones públicas y privadas, así como las reflexiones que 

tuvimos como equipo. 

17h00 às 17h30 – INTERVALO 

 



 

17h30 – MESA VI – Mulheres indígenas 

Mediadora: Laura Pereira Furquim - Universidade de São Paulo 

Luana Kumaruara, Márcia Mura, Yakuy Tupinambá e Vanda Ortega Witoto, quatro indígenas 

mulheres/mulheres indígenas encontram-se para apresentar suas reflexões, suas perspectivas, suas 

sensibilidades sobre produção de conhecimento, fazer político, luta, corpo-território, racismo, maternidade 

e mais assuntos contemporâneos e históricos. 

 

A articulação política do movimento indígena na região do Baixo Tapajós 

 
Luana Kumaruara  

Universidade Federal do Pará, antropóloga kumaruara 

 

A articulação política do movimento indígena na região do Baixo Tapajós, no Pará. Luana e seus parentes 

resistem aos  grileiros, ruralistas e madeireiros na Resex Tapajós Arapiuns e sojeiros no Planalto Santareno. 

 

 

 

Icamiabas de ontem e de hoje - Olhar Amazônico no contraponto do olhar eurocêntrico 

 
Márcia Mura  

Universidade Federal do Amazonas, historiadora e oralista mura 

 

Desde as margens do Rio Madeira, lugar onde atua no processo de retomada dos Mura, Márcia refletirá 

sobre as guerreiras originárias do passado e do presente. 

 

 

Mulheres indígenas tecendo fios da (re)existência 

 
Yakuy Tupinambá  

Educadora e ciberativista tupinambá 

 

Ativista do movimento indígena desde 2003, Yakuy irá refletir sobre as funções e os papéis de mulheres 

originárias na luta em âmbito nacional e nas retomadas dos Tupinambá de Olivença. 

 

 

Mulheres em Atravessias, rios embanzeirados e turbulentos e remansos que têm fartura e calmaria. 

Flechas lançadas para o futuro e o futuro é ancestral 

 
Vanda Ortega Witoto  

Líder indígena e técnica de enfermagem do povo Witoto 

 

A partir da técnica de enfermagem que teve papel central na luta dos povos indígenas do Amazonas contra 

a covid-19 e contra a negligência do estado, Vanda discutirá o elo fundamental entre a ancestralidade e os 

projetos de futuro protagonizados por mulheres indígenas.  

 

 

 



 

20 de maio de 2022 

 

10h00 – PALESTRA DA MANHÃ: 

Patrimônio arqueológico e povos indígenas na contemporaneidade 

 
Fabíola Andréa Silva (faandrea@usp.br) 

 Universidade de São Paulo 

 

Nas últimas décadas, o tema da gestão do patrimônio arqueológico se tornou uma pauta política relevante 

para diferentes povos indígenas e, ao mesmo tempo, se tornou objeto de profunda reflexão teórico-

metodológica na ciência arqueológica. Este tema tem se extravasado para além do campo das ações que 

subjazem às políticas públicas de legislação e proteção deste patrimônio cultural, alcançando o âmbito da 

práxis arqueológica. Nesta apresentação pretendo chamar a atenção sobre os diferentes comprometimentos 

políticos e ideológicos da arqueologia - a partir da segunda metade do século XX - para com as demandas 

sociais relativas ao seu objeto de estudo, dando ênfase à relação entre arqueóloga(o)s e indígenas. 

 

 

11h00 – MESA VII – Cultura material 

Mediador: Eduardo Góes Neves - Universidade de São Paulo 

 

O caráter ontológico relacional dos envoltórios de tecido entre os mayas. Um diálogo de afeto com as 

comunidades contemporâneas  

 
Daniel Grecco Pacheco (daniel_gpacheco@yahoo.com.br) 

ENAH - Escuela Nacional de Antropología e Historia, México 

 

A proposta dessa conversa é apresentar um diálogo entre a arqueologia e a etnografia para discutir o 

conceito de envoltura e o caráter ontológico e relacional dos envoltórios cerimoniais de tecido entre os 

mayas de diferentes temporalidades. A partir de uma aproximação com o enfoque da arqueologia ontológica 

foi possível propor um diálogo e um ato de “levar a sério” saberes e filosofias das comunidades mayas 

atuais num exercício de simetrização de conhecimentos. Ao trabalhar com a proximidade conceitual dos 

termos pix (embrulhar, cobrir) e pixan (alma, ou algo que se recebe do outro mundo), foi pensado os 

envoltórios como elementos de relação entre espaços ontológicos diferentes e ferramentas que permitem a 

materialização de seres. A partir desse exercício, busco tratar um conceito etnográfico como um 

experimento interpretativo, um recurso para a compreensão do material arqueológico. Algo que se 

configura num exercício de cuidado e compromisso com outras ontologias e outras epistemologias 

constantemente esquecidas pelo pensamento ocidental. 
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Relações interpessoais entre humanos e materiais: uma perspectiva etnoarqueológica sobre os trançados 

dos Wai Wai 

 
Igor Morais Mariano Rodrigues (igor_mmrodrigues@hotmail.com) 

Universidade Federal de Rondônia 

 

A noção de cultura material pressupõe uma separação entre Natureza e Cultura, já que os materiais passivos 

são ativamente trabalhados por humanos. É como se os materiais fossem recursos inertes, sem vida, que 

passam a integrar a cultura graças à criatividade humana. Com o estudo etnoarqueológico dos trançados 

dos povos Wai Wai do rio Mapuera (noroeste do Pará), se propõe aqui, todavia, a necessidade de 

descentralizar os humanos no estudo dos artefatos e suas agências. Além da separação entre Natureza e 

Cultura não fazer sentido, corroborando vários contextos ameríndios, no Mapuera a relação entre humanos 

e materiais é interpessoal e integra a cosmopolítica. Nesse sentido, os trançados correspondem a corpos, 

compostos por partes de muitos outros corpos, que emergem por meio de operações técnicas permeadas 

por negociações. Ademais, a agência dos trançados vincula-se às suas respectivas corporalidades e às 

subjetividades e potências de parte dos vegetais que compõem seus corpos. 

 

Contribuição de Leila Maria França aos estudos arqueológicos 

 
Maria Beatriz Borba Florenzano (florenza@usp.br) 

Universidade de São Paulo 

 

Pretende-se com esta apresentação destacar a contribuição de Leila Maria França para os estudos 

mesoamericanos na época pré-colonial. Grande pesquisadora e estudiosa, Leila França aprofundou-se no 

conhecimento das fontes materiais sobre a temática do comércio e das trocas na Mesoamérica no período 

pré-colonial, trazendo uma contribuição original para essa temática. Ressalte-se que, ao detalhar o comércio 

de longa distância do altiplano meso-americano até a Amazônia, pode contextualizar uma parte do material 

arqueológico das coleções preservadas em nossa Universidade. 

 

Arqueologia para (e com) a comunidade: a atuação de Leila Maria França junto ao IPHAN 

 
Regina Helena Rezende (reginahr@gmail.com)  

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

Vamos expor, neste Colóquio, alguns aspectos da atuação da Dra. Leila Maria França como arqueóloga no 

Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nos 6 anos em que trabalhou neste órgão 

de preservação do patrimônio, entre 2014 e 2020, Leila se destacou, entre outras coisas, pela sua constante 

preocupação em envolver a comunidade, pelo seu empenho na divulgação do patrimônio cultural em geral 

- e o arqueológico em específico - a um público cada vez maior e mais amplo. 

Nesse sentido, um exemplo bem-sucedido do trabalho de Leila é o caso do Memorial dos Aflitos, processo 

em que a sua condução foi marcante, conseguindo com sucesso conectar os achados resultantes da pesquisa 

arqueológica a uma população do bairro. População esta que reconheceu e identificou sua história revelada 

naqueles vestígios do século XVIII. Desta forma, a cultura material encontrou uma voz ativa que mantém 

a memória do local viva e pulsante na atualidade. 

 

13h00 – 15h00 – ALMOÇO 

 

 

 

 



 

 

15h00 – PALESTRA DA TARDE: 

 

Ancestrais, chefes e rituais. Algumas reflexões sobre a política e hierarquia nos Andes colombianos e 

na Amazônia 

 
Luís Cayón Duran (luiscayon@hotmail.com)  

Universidade de Brasília 

 

A partir de dados etnográficos, arqueológicos e históricos, esta apresentação discute a relação entre os 

ancestrais com o ritual e a chefia em três sistemas regionais: os Andes orientais colombianos, o Alto Rio 

Negro e o Alto Xingu. Tenta se mostrar que a tensão entre hierarquia e heterarquia é um princípio estrutural 

que manifesta o dualismo em perpétuo desequilíbrio na organização política. A plasticidade desta tensão 

permite a construção de sistemas regionais com características muito diferentes, mas que conservam alguns 

traços mais gerais. 

 

16h00: MESA VIII – Cosmopolítica 

Mediadora: Cristiana Bertazoni - Universidade de Zurique 

 

 

Extravios e extensões 

 
Gustavo Caboco (gustavo@caboco.tv)  

Artivista wapichana 

 

Quando o mundo não cabe em si e perde-se o sentido do existir, apenas um esvaziamento completo, isto é, 

um ato radical de transformação permite o preenchimento de algo que não é considerado ubíquo manifestar-

se. Busco, nesta apresentação, a partir de minha extensão Wapichana e diálogos de nosso avô em nós, 

visualizar uma série de pororocas expressas em obras de artistas indígenas, ou seja, refletir sobre 

deslocamentos, extravios e transformações através de manifestações artísticas realizadas por povos 

indígenas brasileiros. 

 

Cosmopolítica e cosmovisão na política estatal andina 

 
Salvador Schavelzon (schavelzon@gmail.com) 

Universidade Federal de São Paulo 

 

Na presente apresentação buscamos explorar o modo em que uma cosmopolítica indígena nos Andes se 

introduz nos debates políticos da região, questionando as formas estatais e também sendo reconfigurados 

por elas. O debate do Pachamamismo, as reformas plurinacionais e a política das organizações indígenas 

apresentam elementos para pensar o fora e o dentro, o simbolismo cultural e uma presença incômoda da 

comunidade na institucionalidade e política republicana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desde as entranhas da Terra: ideias e práticas andamarquinas para a multiplicação da vida 

 
Indira Caballero (indiranahomi@yahoo.com.br)  

Universidade Federal de Goiás 

 

As roças dos andamarquinos – moradores de Andamarca (departamento de Ayacucho, Andes peruanos) –, 

abrigadas ainda hoje em longevas estruturas arquitetônicas pré-hispânicas (andenes), são a expressão de 

um antigo vínculo com a terra, bem como de uma parceria duradoura entre humanos e não humanos. 

Lugares bastante diferentes das roças, mas onde outras formas de vida que não as vegetais se manifestam, 

são as ruínas de Caniche, os restos da cidadela de pedras pré-hispânica onde viveram importantes 

antepassados. Certas porções das imensidões distantes e desertas da puna (altiplano) são tão vivas que se 

destacam por seu poder: estes são os lugares vírgenes, assim chamados por jamais terem sido pisados por 

humanos. Todos esses lugares expressam fortemente, vez por outra, potências do mundo de dentro, o que 

demonstra, para os andamarquinos, que são lugares vivos. Nesta comunicação, mostraremos como modos 

de vida diferentes se revelam nesses três espaços tão contrastantes entre si, realçando, assim, sentidos da 

terra que a distanciam muito de um mero recurso ou mercadoria. 

 

 

17h00 – PALESTRA DO FINAL DA TARDE: 

Horizontes civilizatorios, paradigmas de sistemas de vida en la visión de los pueblos milenarios 

 
Simón Yampara (simonyampara@gmail.com) 

Comunário acadêmico, Universidad Pública El Alto. 

 

Cuando se habla de los pueblos colonialmente llamados indígenas, normal y regularmente se hace 

referencia cual si fueran minoría en doble sentido: poblacional dentro los Estados coloniales y etariamente 

con la tutela de la paternidad colonial. Situación esta que debe reflexionarse seria y responsablemente. Los 

pueblos milenarios corresponden a horizontes civilizatorios culturales cognitivos diferente al horizonte 

civilizatorio europeo occidental, cuyos herederos coloniales en el Abya Ayala se reclaman y promueven 

procesos centenarios como única vía de desarrollo progreso y modernidad del paradigma antivida del 

sistema mercantil kapitalista sigla Simeka, que hacen atrocidades inhumanas, antiecológicas y erosionan 

ecosistemas de producción alimentaria. En la vivencia y hechos históricos los pueblos milenarios conviven 

sistemas de vida del pluriverso de mundos bióticos. Es decir, el paradigma de sistemas de vida del Suman 

Qama Qamaña sigla Suqqa en Aymara y Allin Sumaj kawsay sigla Allsuka en Qhichwa, traducida 

reductivamente al español y constitucionalizada en Bolivia  como “Vivir Bien” y en Ecuador “Buen Vivir”, 

como gran avance, pero subordinado a las políticas estatales de desarrollo, progreso y modernidad del 

sistema mercantil kapitalista, promovida por la dicotomía ideológica política de la derecha-izquierda, más 

por la izquierda que pretende sembrar el socialismo; no así como otro sistema con su propia ideología 

política y paradigma de vida, alternativo al sistema mercantil kapitalista. Esta es la visión y preocupación 

de los pueblos milenarios denominados colonialmente de indígenas. En los hechos, estamos frente a dos 

horizontes civilizatorios, dos paradigmas de vida, antivida, la convivialidad del pluriverso de mundos 

bióticos, de un mundo orgánicamente vivo y la visión mecánica sin sentimiento. 

 



i

https://youtu.be/HHQiFGECAV0
https://youtu.be/ta_QF1ls4cE
https://youtu.be/cR0NIrqpOkU
https://youtu.be/j2CbNlnuC30
https://youtu.be/Aoq9dJI7pUc
https://youtu.be/3K__NRONz-E
https://www.youtube.com/c/uspfflch1
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