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Apresentam
Exposição fotográfica comemorativa dos 30 anos do Navisual

Present
Navisual’s 30 years: A Commemorative p hotographic exhibition

Comemoramos 30 anos de um projeto de pesquisa. Tempos de muitos
desafios, de muita pesquisa e formação científica.
Desde 1989, quando foi fundado pelos professores Ondina Leal, Ruben
Oliven, Sérgio Teixeira, Ari Pedro Oro e pelo aluno Nuno Godolphim,
muitos(as) alunos e alunas realizaram seus percursos acadêmicos de
formação no núcleo.
Em 1994 a professora Cornelia Eckert passou a coordenar o Núcleo de
Antropologia Visual, tendo por mote o trabalho de pesquisa colaborativo. Desde 1997 o Navisual desenvolve projetos de forma integrada com
o “Banco de Imagens e Efeitos Visuais”, coordenado por Ana Luiza
Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert.
Tendo por base a pesquisa etnográfica, o projeto se consolidou no
estudo, pesquisa e produção em antropologia audiovisual, e a cada ano
que passa um novo projeto colaborativo toma forma a partir dos debates
em nossos encontros semanais. Todo processo de pesquisa desenvolvida no âmbito do Navisual, parte de oficinas de estudos teóricos e de
formação prática. Deste processo são criados produtos de natureza
audiovisual, como fotoexpografias, vídeos etnográficos, etnografias
sonoras, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e
publicações em revistas, livros, anais de congressos.
O Navisual é sediado no Laboratório de Antropologia Social, no
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e é coordenado pelos professores Cornelia Eckert, Rumi Kubo, Fabiene Gama e Olavo Ramalho
Marques. Conta ainda com a colaboração de outros professores, dentre
eles Jeniffer Cuty, Luiz Eduardo Achutti, Ana Elisa Freitas, Ana Luiza
Carvalho da Rocha, bem como coordenadores de outros Núcleos de
Antropologia Visual.

We celebrate 30 years of a research center. Years of many challenges,
researches and scientific trainings.
The Núcleo de Antropologia Visual (Navisual) was founded in 1989 by
Professors Ondina Leal, Ruben Oliven, Sérgio Teixeira, Ari Pedro Oro and
Nuno Godolphim. Since then, many students finished their under graduation and graduation degrees while acting on the research center
projects.
It was in 1994, when Professor Cornelia Eckert began to coordinate the
Navisual, that collaborative works became its motto. And from 1997 on,
the center develop projects in collaboration with the Banco de Imagem e
Efeitos Visuais (BIEV), a place for collective production of ethnographic
collections and multimedia projects
coordinated by Professor Eckert and Ana Luiza Carvalho da Rocha. Based
on ethnographic researches, the center has a tradition in audiovisual
anthropology projects, creating new collaborative projects each year,
through debates aroused in our weekly meetings. All our projects start
on workshops of theoretical studies and practical trainings. Through
these processes we produce audiovisual products, such as photographic
exhibitions, ethnographic videos and sound ethnographies. Under
graduation and graduation dissertations, articles, books and conferences
texts are also published.
Navisual is located in the Laboratory of Social Anthropology at the
Institute of Philosophy and Human Sciences. Nowadays it is coordinated
by Professors Cornelia Eckert, Rumi Kubo, Fabiene Gama and Olavo
Ramalho Marques. With the collaboration of many other professors, such
as Jeniffer Cuty, Luiz Eduardo Achutti, Ana Elisa Freitas, Ana Luiza
Carvalho da Rocha, as wellas other coordinators of different Visual
Anthropology centers all over the country.

Um projeto como este só é possível com o apoio e financiamento das
muitas instâncias provedoras de pesquisa: PPGAS; IFCH; PROPESQ;
PROREXT; UFRGS; FAPERGS; CNPq e CAPES.
A todas e a todos que fazem parte de nossa história, o nosso muito
obrigado.

The center is supported and funded by PPGAS; IFCH; PROPESQ;
PROREXT; UFRGS; FAPERGS; CNPq and CAPES.
To all who took part of our history: we thank you very much.
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Paisagens, cotidiano e sociabilidades
no Litoral Norte Gaúcho:
um mergulho etnográfico

Landscapes, daily life and sociabilities
in the North Coast of Rio Grande do Sul:
an ethnographic dive into environmental memory

As paisagens litorâneas gaúchas são diversas em termos étnicos e
ecológicos. Elas emergem à sensibilidade do observador atento como
figurações da pluralidade estética de uma rica socionatureza, cujas
marcas historicamente engendradas revelam o esforço humano de
(re)trabalhar seus conteúdos materiais, de acordo com os desígnios e
escolhas éticas no afã de configurar lugares de pertencimento, a partir de
laços identitários que definem territorialidades possíveis. Resultam como
espaços de ampliação de ofícios e engenhos; de manifestações socioculturais presentes nas feições paisageiras das cidades que estendem seus
projetos de urbanização ao longo da costa atlântica, ou que se ligam a ela
por um processo comum na constituição de um destino que é justo o de
estabelecer vínculos - heterogêneos, por certo, mas duradouros - com os
lugares como uma expressão das memórias socioambientais, por vezes
prenhes de contradições nas práticas de ocupação dos ambientes
naturais, das amplidões de suas paisagens.
A expografia que apresentamos, nesse sentido, é fruto do esforço de
síntese do rico material que resulta do trabalho coletivo. Diz respeito,
sobretudo, aos enquadramentos das paisagens significativas delineadas
pelos olhares, escutas e sentidos acerca deste território. A experiência
etnográfica nas paisagens litorâneas vividas pelos estudantes e professores foi um exercício no qual buscamos lidar com as profundidades das
memórias (sociais e coletivas) dos habitantes da região, na intensa
dialética manifesta nas tensões presentes no esforço de durar associadas
aos dilemas do esquecimento vivificados em paisagens ruiniformes, por
exemplo, bem como das formações de marcas nas paisagens que
revelam o entranhamento das memórias a exigir uma
arqueologia dos gestos e dos devaneios humanos a transformarem
espaços ao longo do tempo em consonância à produção de vínculos
existenciais humanos de enorme potência criativa e imaginária num
determinado lugar Reflete, por último, uma perspectiva fundamental
para nós: a investigação sobre as paisagens configura um excelente mote
para a compreensão dos processos de transformação ambiental,
cultural, social e econômica do Litoral Norte Gaúcho, de suas dinâmicas
territoriais e dos processos de construção de identidades aí envolvidos.

Coastal landscapes of Rio Grande do Sul are diverse in ethnic and
ecological terms. For an outsider observer, these landscapes arise as
aesthetics’ figurations of a plural and rich “socionature”. Its historical
marks reveal the human effort to (re)work their material contents,
according to different goals and ethical choices that aims to setup
belonging places based on identity ties that define possible territorialities. The landscapes arise as spaces for expansion of crafts and skills; and
from sociocultural manifestations on visual aspects of the cities that
extend their urbanization’s projects along the Atlantic coast. It can also
be linked by a common process of building social connections – heterogeneous, of course, but lasting – with places as an expression of environmental memories. Sometimes steeped in contradictions of practices of
natural environments occupation. The extensions of their landscapes are
huge.
Here, we present an expography that comes from the effort to resume
a rich material of our collective work. It concerns, above all, the frameworks of significant landscapes outlined by looking, listening and,
sensing this territory. The ethnographic experience in the coastal
landscapes experienced by the students and teachers was an exercise in
which we strived to deal with depths of (social and collective) memories
of this region’s habitants. In the intense dialectic tensions existing in the
effort to last associated with the predicaments of forgetting in
ruin-formed landscapes, for example, as well as mark’s formations on the
landscapes that reveal the entrenchment of memories, an archeology of
human gestures and reveries was required to transform spaces over time
harmonically with the production of human existential bonds of great
creative and imaginary power in a certain place. It reflects a fundamental
perspective for us: researches on landscapes constitute an excellent
motto for understanding changing processes of environmental, cultural,
social and economic domains of the north coast of Rio Grande do Sul.
Still its territorial dynamics and identity construction processes in
relation to the environment.

