10º CONGRESSO INTERNACIONAL DO SIEF | 10TH INTERNATIONAL SIEF CONGRESS
O SIEF (Societé International d´Ethnologie et Folklore) é uma organização internacional
fundada em 1964 que promove a colaboração entre investigadores a trabalhar em torno de
temas como a Etnologia Europeia, Estudos sobre Folclore, Antropologia Cultural e outros
temas afins. O SIEF é o responsável pela organização de um grande congresso internacional (a
cada 2/5 anos), bem como pela promoção de workshops regulares de menor dimensão. O
último congresso internacional do SIEF decorreu em Londonderry (June 2008) com o tema
"Transcending 'European Heritages'".
O Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA) assume, em 2011, e em
colaboração com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
a organização local da 10ª Edição do Congresso Internacional do SIEF, submetido ao tema
“People Make Places: Ways of Feeling the World”. O Congresso terá lugar entre os dias 17 e 21
de Abril nas instalações da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, Av. de Berna 26C.
Os três dias nucleares do Congresso, estruturados num total de aproximadamente noventa
painéis, workshops e posters, darão a oportunidade aos cerca de 1000 participantes
registados – portugueses e, na sua grande maioria, estrangeiros – de apresentarem a
produção científica mais recente e relevante deste campo do saber.
A abertura de cada dia terá lugar na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, com sessões
plenárias* subordinadas aos sub-temas do congresso: “Shaping Lives”, “Creativity and
Emotions”, “Ecology and Ethics”. Estas sessões plenárias contam com palestras de convidados
internacionais de renome no campo da Etnologia, Antropologia e Ciências Sociais em geral, e
dos vários sub-temas em particular: Saskia Sassen (Columbia University, E.U.A.), Peter
Aronsson (Linköpings Universitet, Suécia), Catherine Lutz (Brown University, E.U.A.) Valdis
Muktupâvels (Latvijas Universitâte, Letónia), Amélia Frazão-Moreira (Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), Mauro Almeida (Universidade Estadual
de Campinas, São Paulo, Brasil) e Charles Briggs (University of California, Berkeley, E.U.A).
Em paralelo, decorrerão outros eventos, entre os quais destacamos: a Feira do Livro (contando
com a presença de editoras nacionais e estrangeiras), o Festival de Cinema, e ainda os dois
principais eventos do Programa Social deste Congresso: o Cocktail de Recepção no Castelo de
São Jorge, Domingo, 17 de Abril e o Jantar de Gala na Casa do Alentejo, 5ª feira, 20 de Abril,
que encerrará o Congresso.
O Congresso está aberto à participação de todos, docentes, discentes e público em geral,
bastando para tal fazer a inscrição (registration) no website do congresso, onde poderão
encontrar também todas as demais informações sobre o mesmo: www.siefhome.org/sief2011.
Contamos com a vossa melhor colaboração na divulgação deste evento.
Para mais informações não hesitem em contactar-nos.
Muito obrigada.

Clara Saraiva (clarasaraiva@fcsh.unl.pt)
Membro de Direcção do SIEF e Coordenadora da Organização Local do 10ª Congresso SIEF 2011

Mafalda Melo Sousa (mafaldamelosousa@gmail.com)
Organização Local do 10ª Congresso SIEF 2011

CRIA – Centro em Rede de Investigação em Antropologia
Avenida das Forças Armadas
Edifício ISCTE
1649-026 Lisboa PORTUGAL
Tel: (+351) 21 790 39 17
Fax: (+351) 21 790 39 40
E-mail: cria@cria.org.pt

*SESSÕES PLENÁRIAS | ORADORES

18 ABRIL | SHAPING LIVES
Emergent logics of expulsion - beyond social exclusion
Saskia Sassen (Columbia University, E.U.A.)

Shaping lives – negotiating and narrating memories
Peter Aronsson (Linköpings Universitet, Suécia)

19 ABRIL | CREATIVITY AND EMOTIONS
Feeling the road: marketing car love in an era of
violence
Catherine Lutz (Brown University, E.U.A.)

Artistic interpretation of semantic layers of Baltic
natural sanctuary *Râmawa
Valdis Muktupâvels (Latvijas Universitâte, Letónia)

20 ABRIL |ECOLOGY AND ETHICS
Ethnobiological research and
ethnographic challenges in the
'ecological era'
Amélia Frazão-Moreira (Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa)

Is there an ecological ethics?
Mauro Almeida (Universidade
Estadual de Campinas, São Paulo,
Brasil)

Performing ritual tears on a global
stage
Charles Briggs (University of
California, Berkeley, E.U.A)

