EMENTA DE CURSO: Crítica cultural e antropologia do clima
Priscila Faulhaber (MAST/UFAM)
Este curso pretende, no quadro da crítica cultural em antropologia, mostrar
como diferentes abordagens enfocam culturas e suas relações com o meio ambiente e os
processos atmosféricos.

O intuito é destacar a contribuição antropológica para

Astronomia em Culturas que vem incorporando crescentemente conceitos e
procedimentos de nossa disciplina, evitandose dissociar as relações entre céu e terra
(Franchetto e Campos, 1987). Entre outras abordagens, destacase a “antropologia do
clima” como um campo disciplinar que se ocupa de como determinados povos em
determinadas

condições

sociais

e

geográficas

percebem

as

transformações

meteorológicas e desenvolvem estratégias de subsistência face a tais fenômenos que se
caracterizam como climáticos envolvendo a percepção de determinada situação
geográficosocial por uma cultura singular, de acordo com Lammel, Goloubinoff &Katz
(1998, 2002,2008) Tratase de apresentar uma alternativa à abordagem generalizante,
focando o estudo da significação dos fenômenos astronômicos e atmosféricos nas
narrativas e ritos de povos observados por meio da etnografia, considerando a
importância das representações sobre tais fenômenos para as práticas sociais dos povos
(Faulhaber 2004: 379).
Entendese aqui que a cosmovisão indígena se constrói com base na combinação
da percepção do cosmos e de práticas historicamente situadas.

A validação da

cosmovisão como forma de conhecimento supõe a observação sistemática de fenômenos
da natureza tendo em vista articular o calendário e a medição do tempo a atividades de
subsistência estabelecidas em termos de um planejamento de práticas produtivas
relacionadas à manifestação da etnicidade. Sendo assim, a cosmovisão abrange a
interpretação da paisagem cultural configurada em termos da representação de sítios e
territorialidades significativos para as performances sociais (Broda 2004). Narrativas
enunciadas em cantos e discursos rituais prescrevem uma ordem definida socialmente e
justificada em termos ideológicos.

(Broda, 1982)

Considerando que a etnicidade

indígena se manifesta no contexto de ideologias étnicas e de dominação, a abordagem
da

cosmovisão a trata como um veículo da expressão indígena, que articula a

cosmologia e o contato interétnico em termos “cosmohistóricos”(Albert, 2000:15).
Levando em consideração que as alterações climáticas e atmosféricas são vivenciadas
através de sintomas físicos que se manifestam em corpos individuais, compete ainda

realizar uma articulação com a antropologia da saúde. Sendo assim o curso pretende
fornecer instrumentos para a análise dos efeitos das mudanças climáticas globais em
termos individuais, bem como no meio ambiente e nas estratégias de subsistência de
diferentes povos, especificamente no que se refere às práticas e movimentos
socioambientais na Amazônia
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