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Editorial - Por que crítica?

OUTRO LADO: “Budismo” e  Antropologia. >>> O que a Antropologia não quer saber? >>> Sobre las distancias. >>> Notas sobre o Coloquio 
Uruguayo: a música entre África e América. >>> Reflexões sobre práticas do Estado alemão em relação a adolescentes refugiados.

As reuniões do Grupo de Estudos em 
Antropologia Crítica (GEAC) são 
abertas e ocorrem na sala de Núcleo 
de Antropologia e Cidadania (NACi).
Avenida Bento Gonçalves, 9500.
Prédio 43311 – A2 – Sala 213
Horário dos encontros: 9h30min.

A Tinta Critica é um nome inspirado no discurso proferido 
pelo filósofo marxista esloveno Slavoj Žižek durante a 
ocupação de Wall Street no mês de outubro. Este pasquim – 
sem dúvidas disjuntivo se considerarmos os suportes mais 
comuns de expressão acadêmica na universidade brasileira – 
pretende ser um lugar de enunciação onde se quer prover de 
articulação àquelas palavras que – dentro do debate da 
antropologia, ciências sociais e afins – possam, como 
assinalaria, Žižek, designar os conflitos atuais. Neste 
espaço é necessário parar, pensar, atuar, ensaiar, e, 
sobretudo, comprometer-se como subalterno que procura 
“outros mundos possíveis”.
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Reflexões sobre práticas do Estado alemão em 
relação a adolescentes refugiados.

Außenreporterin, a que "estranha a Alemanha desde que a 
deixou".

UUMM  LLAADDOO:: Editorial: Por que crítica?

Dia 21 outubro: construções de gênero na teoria social; o papel social do antropólogo e as condições de investigação. 
Dia 11 novembro: Construções de gênero na teoria social. 
Dia 25 novembro:Interlocução entre movimentos sociais e etnógrafos. Dirigentes de movimentos sociais falam sobre sua relação com os investigadores.

Sobre las distancias.

Celeste Hernández é doutoranda em Antropologia Social na 
IDAES/UNSAM (Buenos Aires, Argentina). 
Faz intercâmbio no PPGAS - UFRGS.

A música entre África
e América.
Cristhiano Kolinski é mestrando em 
Antropologia Social da UFRGS.

“Budismo” e  Antropologia

Alex Moraes é cientista social e 
mestrando em Antropologia Social do 

PPGAS/UFRGS.

O que a Antropologia 
não quer saber?

Juliana Mesomo é pedagoga.

Próximas Reuniões
(sextas-feiras)
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