
  

 

MINICURSO: NO RASTRO DOS ANIMAIS: OS DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE OS ESTUDOS 
HUMANOS-ANIMAIS E A HISTÓRIA AMBIENTAL 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03 – das 18h às 21h 

PROPONENTE: Janaina Zito Losada 

EMENTA 

Presentes nas histórias infantis, na literatura e na arte, nas casas como enfeites ou animais de 
estimação, no cinema como bestas feras ou sobreviventes de uma natureza em risco os animais não 
humanos rondam os mais profundos pensamentos e experiências humanas. São objetos de 
aprisionamento nos zoológicos ou abandonados nas ruas, são aqueles que cruzam as rodovias e 
morrem no contato com as armas modernas da civilização, as balas das caçadas ou os pneus dos 
carros. Nas casas são tornados bibelôs, descaracterizados de suas naturezas animais e adornados 
com aparatos de pets shops. 

Dos quadros vitorianos e dos tratados de caça aos documentários sobre a vida animal o 
Ocidente tem devassado o comportamento e as formas de sobrevivência e reprodução das mais 
variadas espécies não humanas. Não é novidade falar dos animais na história ou na sociedade, a 
humanidade sempre compartilhou o planeta com eles, os caçou, os comeu, os vestiu, conviveu com 
eles e os representou simbolicamente desde os primórdios da vida humana. Com eles co-evoluiu. A 
eles foram destinados dias de festa, foram imputados crimes, penas legais e até herança receberam 
dos humanos. 

No campo das humanidades o turn animal dos Estudos Humano-animais vem desde os anos 
1980 impactando os estudos da história, da filosofia e das linguagens promovendo debates tão ricos 
como controversos. De outro lado encontramos os estudos da história ambiental, que chegaram aos 
não humanos um pouco mais tarde, nos anos 1990, e tem dedicado aos animais inúmeros trabalhos 
de pesquisa e produções de grande impacto acadêmico. Percebe-se que a aproximação econômica 
ou simbólica com os humanos e os atributos das espécies tem sido os organizadores das análises em 
ambos estudos. São estas as preocupações que orientam a proposta deste mini-curso, mapear estas 
duas “tradições” da pesquisa contemporânea e perceber quais são os diálogos que se podem a 
partir delas tecer. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador e projetor datashow. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

20. 

 


