
 
 
 

 
Seminários de Leitura e Pesquisa: Antropologia da Percepção e Visual 

 
Supervisora: Profa. Dra. Sylvia Caiuby Novaes 
Pós-doutorando: Prof. Dr. Luis Felipe Kojima Hirano 
 
Proposta: Esse seminário de leitura e pesquisa em Antropologia da Percepção e Visual 
está relacionada à pesquisa de Pós-Doutorado intitulada Modos de perceber e formas de cuidar 
de si: uma etnografia audiovisual da terapia Arte Org. Grosso modo, essa pesquisa visa 
estabelecer um diálogo entre teorias da percepção e a antropologia visual, a partir de 
trabalho de campo na Arte Org, terapia corporal de base reichiana. A Arte Org, 
desenvolvida no início dos anos de 1980, é uma terapia corporal que busca, por meio de 
uma série de exercícios corporais e perceptivos, lidar com as neuroses e psicoses 
contemporâneas. O interesse por essa terapia, do ponto de vista da Antropologia Visual, 
reside no modo como sua teoria e prática sobre a percepção corporal, especialmente a 
visão, a audição e o tato permitem vislumbrar aquilo que Ingold chama de uma maior 
correspondência com o mundo e uma outra relação com formas expressivas baseadas na 
imagem, no som e no corpo. Tendo isso em mente, o objetivo desse seminário de leituras 
e pesquisa é percorrer a obra de Tim Ingold a fim de compreender a antropologia da 
percepção proposta por esse autor, bem como tecer relações com a Antropologia Visual.  
 
Público alvo: alunos de graduação e pós-graduação que queiram conhecer ou se 
aprofundar nesse tema. 
 
Local: Laboratório de Imagem e Som – DA – FFLCH – USP  
Rua do Anfiteatro, 181, Cidade Universitária 
 
Interessados, entrar em contato com Luis Felipe pelo correio eletrônico: 
lfhirano@gmail.com 
  
Cronograma: 
 
26 de agosto – 10:30 às 13:00: 
 
Apresentação e discussão do programa de leituras 
 
16 de setembro -10:30 às 13:00: 

Ingold, T. (2000). The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. 
London: Routledge. 

14 de outubro - 10:30 às 13:00: 

Ingold, T. (2007). Lines: A Brief History. Routledge, Oxon, UK. 

11 de novembro - 10:30 às 13:00: 

Ingold, T. & Vergunst, J. (eds.) (2008). Ways of Walking: Ethnography and Practice on Foot. 
Ashgate, Aldershot. 



 
 
 

9 de dezembro - 10:30 às 13:00: 

Ingold, T. (2011). Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. Routledge, 
London, UK. 


