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Edital 11/2020/IMEA

Documento: Justificativa da necessidade de participação

A sétima  edição  do  Congresso  Internacional  de  Antropologia,  com  o  tema

“Humanidad: unidad y deversidad”, organizado pela Associação de Antropólogos Ibero-

americanos em Rede (AIBR), ocorrerá entre 27 e 30 de julho em Vila Real (Portugal), em

parceria  com  o  Centro  de  Estudos  Transdisciplinares  para  o  Desenvolvimento,  da

Universidade de Trás-os-Montes.

Os Congressos da AIBR ocorrem a cada dois anos e aglutinam profissionais de

mais de 30 países de todo o mundo. As contribuições deste evento tem impulsionado a

disciplina  antropológica  em sua  interface  com todas  as  áreas  do  conhecimento.  Tais

congressos têm se constituído como encontros abertos a discussão antropológica por um

viés transdisciplinar e, por isso, incorpora centenas de painéis. Ao longo dos últimos anos

este evento tem mobilizado os principais professores e investigadores ibero-americanos,

além  de  editores,  periodistas  e estudantes  interessados  em  discutir  os destinos  do

humano. Se trata, antes de tudo, de um espaço de intercambio e colaboração com base

conhecimento  produzido  e  acumulado  no  último  biênio de  investigação,  orientados  a

construir vias téorico-compreensiva alternativas da realidade com ênfase na expressão e

confrontação de enfoques.

A Associação AIBR (Antropólogos iberoamericanos en red) tem sua origem em

1996 e sua formalização enquanto entidade acadêmica internacional em  Novembro de

2002,  com  a constituição legal da associação,  recebendo reconhecimento como tal  do
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“Ministerio del Interior del Estado Español”. A AIBR publica desde 2001,  um dos mais

importantes periódicos internacionais da área: a revista AIBR. Revista de Antropología

Iberoamericana,  com  edições  quadrimestrais, tanto  em formato  impresso como  digital.

Estes  aspectos  fazem com que a  AIBR seja  uma das mais  prestigiosas associações

internacionais no campo das Ciências Sociais.

Assim, os objetivos básicos da AIBR,  expressas em seus congressos e em

suas publicações são: Promover diferentes atividades relacionadas com a investigação,

difundir  as temáticas  transdisciplinares  do conhecimento e  sua relação com todos os

subcampos  da  Antropologia;  Fomentar  e apoiar  o intercambio  de  conhecimento  e

oportunidades  entre  todos  os  acadêmicos  (professores  e  investigadores)  da  área;

desenvolver a comunicação entre instituições afins.

Para  um professor/pesquisador  da Unila,  participar  deste  evento  significaria

colocar-se  em  diálogo  com  as  principais  instituições/agências  de  pesquisa  ibero-

americanas e apresentar o conhecimento produzido na/da/sobre a tríplice-fronteira latino-

americana. Tratar-se-ia, também, de difundir a pesquisa que tem sido desenvolvida no

âmbito da Unila nos últimos anos, na medida que a articula com os objetivos do evento de

pensar a transformação social. Interessa-me, sobretudo, o caráter transdisciplinar deste

evento  que viabilizará  contrastar  os  esforços de diálogos entre  Antropologia  e  Saúde

presentes  em minha  pesquisa  com os instrumentos  de interconexão entre  disciplinas

diferentes nas investigações em outros lugares do mundo – principalmente no que diz

respeito ao âmbito da saúde. 

Relação do Evento com os Objetivos Institucionais

Uma  das  principais  características  do  O  Instituto  Mercosul  de  Estudos
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Avançados (IMEA-UNILA) é  o fomento a pluralidade de ideias e o estímulo à reflexão

sobre  a integração regional  pelo conhecimento compartilhado nas áreas.  Este  evento

permitirá o diálogo e intercâmbio de conhecimentos junto aos países ibéricos, acentuando

a  produção  de  conhecimento  que  ocorre  de  maneira  autônoma  em  contexto  latino-

americano. Nosso entendimento é que este diálogo, coloca a América latina no centro do

debate internacional,  não como um objeto de pesquisa mas como sujeitos que falam

sobre  seus  próprios  problemas  e  apresentam  suas  soluções.  E,  deste  modo,

contribuiremos para o  desenvolvimento  e  a  integração  latino-americana  por  meio  do

conhecimento  humanístico,  científico  e  tecnológico,  efetivando  a  tão  vislumbrada

cooperação solidária entre universidades, organismos governamentais e internacionais.

Relação da Temática do evento

Como  já  mencionamos,  a  sétima  edição  do  Congresso  Internacional  de

Antropologia,  acontece  sob  o  tema “Humanidad:  unidad  y  deversidad”.  Esta  temática

aglutinadora  permite  trocas  de  experiências  ao  mesmo  tempo  que  viabiliza  a

disseminação de conhecimentos científicos e acadêmicos, produzidos no âmbito da Unila,

com outros investigadores do mundo.

Uma das características,  descritas no objetivo do congresso é a  busca por

soluções para os principais desafios e problemas da contemporaneidade. Em nosso caso,

apresentaremos  uma  investigação  que  parte  da  problemática  do  uso  abusivo  de

substâncias  psicoativas  na  região  da  Tríplice-Fronteira,  com  ênfase  na  estratégia  de

enfrentamento adotada pela Política Nacional de Drogas e executada através do fomento

e  estímulo  de  casas  de  recuperação  de  adictos,  conhecidas  como  comunidades

terapêuticas.  Trata-se  de  uma  estratégia  de  enfrentamento  que,  na  região  em  que

estamos inseridos, envolvendo Brasil/Argentina/Paraguai – seus territórios, leis, políticas
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governamentais e instituições sociais.

Nosso  trabalho  tem  uma  abordagem  antropológica,  no  que  se  refere  ao

arcabouço teórico-metodológico, e se insere no campo da saúde e das humanidades,

mobilizando, portanto, conhecimentos interdisciplinares.

Relação  da  temática  do  evento  com  a  aquisição  de  conhecimentos  e/ou

competências

Este esforço em participar de um evento tão significativo, em contexto mundial,

objetiva apresentar nossos resultados e submetê-los ao crivo da comunidade científica

internacional;  ao mesmo tempo que estabelece vínculos profissionais,  e realiza trocas

acadêmicas com pesquisadores de outras universidades ibero-americanas e de outros

países da América Latina e do Caribe.  Assim, será possível  fortalecer  a  atuação nos

projetos  em  execução,  consolidar  grupos  e  constituir  redes  de  pesquisas  da/na/para

UNILA.

Obviamente, colocar-se em diálogo com os/as principais especialistas na área

impõe  experimentar  intercambio  de  conhecimentos  fundamentais  na  qualificação  do

pesquisador,  redimensionamento  dos esforços em relação a  pesquisa  empreendida e

apresentará  eventuais  lacunas  de  formação  do  pesquisador  que  deverão  ser

retrabalhadas.  Trata-se,  portanto,  de  um  momento  singular  que  culminará  uma

experiência de pesquisa e requalifica o pesquisador para continuidade da mesma.

Propostas de Difusão do Conhecimento

1. O trabalho  aceito  e  apresentado  neste  evento  poderá  publicado  na  revista  da

entidade.  A despeito  disso,  o  referido trabalho será apresentado à comunidade

acadêmica em evento aberto e amplamente divulgado.
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2. Considerando  minha  atuação  como  professor  de  Antropologia  da  Saúde,  as

temáticas  discutidas  no  painel  de  saúde  serão  incorporadas  às  discussões  da

referida  disciplina  que  é  componente  curricular  obrigatório  do  curso  de  Saúde

Coletiva. Além disso, os debates em outros painéis e conferência me colocarão em

diálogos com as pesquisas de ponta  no conhecimento  científico  atual,  aspecto

essencial para redefinir os conteúdos e planos de ensino de outras disciplinas que

ministro frequentemente como Métodos e técnicas de pesquisa (TCC II) – para o

curso de antropologia – e disciplinas optativas. Tal atualização também impactará

nas atividades de orientação dadas a estudantes.

3. O trabalho apresentado será publicado no repositório institucional da Unila.

4. Os aspectos metodológicos desta pesquisa poderá ser compartilhado, em colóquio

do IMEA, junto a pesquisadores e pesquisadoras deste órgão.

Sem mais para o momento,

Foz do Iguaçu, 28 de Novembro de 2020

Anaxsuell Fernando da Silva – SIAPE 1526904
Professor

Universidade Federal da Integração Latino-americana
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