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2. Criança segurando toritos



Um torito 
de Danielle Araújo

PREFÁCIO

Ladislao Landa Vasquez
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O trabalho de Danielle Araújo, Artes do barro, é uma 
etnografia sensível sobre uma comunidade de artesãos 
que se tornou bem conhecida em todo o Peru nos anos 
1940, graças à figura do “torito de Pukara”. O olhar de Da-
nielle sobre o artesanato peruano neste livro é importante 
porque articula a história dos objetos com a cultura da 
região. Sua declaração “no Peru, o artesanato, seja ele de 
cerâmica ou de lã, dentre outros materiais, traz a marca 
indelével das civilizações pré-hispânicas, com destaque 
para os Incas” (p. 104) é certeira, porque reflete uma rea-
lidade das sociedades que preservam a riqueza de conhe-
cimento que lhes permitem resistir em várias situações. 
Além de representar ou não uma identidade, poderíamos 
falar neste caso de profundidade, ou seja, de como o arte-
sanato nativo está ancorado em nossa história.

Devemos dizer que a cultura material do povo é cons-
tantemente reproduzida em todos os tempos, o proble-
ma é que muitos de nós não queremos vê-los e damos 
preferência apenas ao industrial. O Peru e quase todos 
os países têm grandes tradições de ceramistas que ainda 
mantêm o prazer de tocar o barro de onde nascem as 
obras com muita história. Este livro precisamente trata 
de nos mostrar todo o processo de produção manual desta 
cerâmica histórica.

Quando soube que Danielle havia feito sua pesquisa 
de doutorado no Peru, e em uma região muito interessan-
te do altiplano andino, senti uma grande alegria e curiosi-
dade de conhecer a visão de uma jovem brasileira em um 
espaço muito difícil. O clima, o afastamento dos grandes 
centros urbanos e, como ela mesma diz, o complexo lin-
guístico de três idiomas como o aymara, o quichua e o es-
panhol, tudo isso aguçou ainda mais a minha curiosidade. 

3. Muro de arquitetura Inca 
(imagem recorrente no livro)
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Meu conhecimento desta região limita-se basicamen-
te à literatura antropológica e a viagens ocasionais aos 
Lagos Titicaca, Puno e Juliaca. Em algum momento me 
aproximei da cerâmica desta região de forma muito frag-
mentada quando uma amiga muita querida, Gledy Men-
doza, administrou uma filial da cadeia artesanal Antisuyo 
em Cuzco, onde vivi em 1990 e 1991. Lá apreciei as artes 
dos oleiros e ceramistas de Raqchi e Pukara, assim como 
a cerâmica distante de Chulucanas (Piura). Observei no 
campo os sistemas de trocas (trueque) em Pisaq, San Sal-
vador e várias outras regiões. Em momentos, tivemos um 
diálogo amigável com estes artesãos, que já haviam con-
seguido expor suas obras em Lima e no exterior. Quando 
eu morava em Cuzco, costumava ir cedo nas manhãs de 
domingo a Pisaq para ver as ceramistas camponesas che-
garem e para comprar algumas de suas vasilhas para meu 
próprio uso. Estas mesmas vasilhas são decoradas e pin-
tadas em Pisaq e seu preço praticamente se multiplicou 
até 500%. É verdade que de Cuzco você já pode sentir toda 
esta região, porque corresponde ao grande Qollasuyo. 

Pode-se dizer que o sucesso da antropologia é seu 
olhar cotidiano sobre os povos indígenas, e essa é a base 
da nossa contribuição: a etnografia. Danielle seguiu rigo-
rosamente este método, ela prosseguiu todo o processo de 
criação e realização de um objeto simbólico. O conceito 
de cultura material e imaterial que já foi consolidado nos 
discursos da UNESCO faz sentido nesta exposição. Não 
é um objeto frio que o comprador gosta, é sobretudo uma 
peça que está carregada de história e significados que de-
vem ser rastreados. Seguindo a linha simbólica da antro-
pologia com diversos autores como Clifford Geertz, Arjun 
Appadurai e Alfred Gell, Danielle conseguiu nos apresen-
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tar esta complexa jornada que transita desde o barro frio 
destes povos, modelado pelas mãos destes camponeses, 
até sua chegada aos diferentes mercados de Cuzco, Puno 
e Lima. No entanto, ela nos conta que existe também 
uma reserva entre os andinos, que trabalham para um 
“nós mesmos”, quer dizer, um trabalho para a troca (true-
que) entre camponeses; segue existindo o trueque entre 
uma panela e a quantidade de grãos que cabem nela. Isso 
significa constatar que produzimos para um mercado e 
ao mesmo tempo para nossos vizinhos em comum, por-
que os camponeses e os moradores de pequenas cidades 
não esqueceram que vivem em comunidades. Trata-se, 
portanto, de uma dupla comunicação: com o exterior (o 
mercado) e o interior das comunidades. Sem estes dois 
mundos, seria impossível viver. Esta é a resistência que 
muitos não percebem.

O touro é um dos animais que melhor se adaptou 
ao mundo andino. Com esse animal, a agricultura é rea-
lizada e, em muitos lugares, ela substituiu a chakitaklla 
(a ferramenta ancestral de semeadura). Em quase todo 
o altiplano peruano, a terra é quebrada e semeada com 
uma junta de bois, então como podemos não amar os 
touros se eles fazem parte da família que contribui para 
a produção de nossos alimentos? Essa é possivelmente 
uma das razões para o culto do touro. E é claro que o 
touro se tornou parte do mundo mítico do povo. Como 
Danielle diz, com razão, o touro também ocupa o lugar do 
Amaru, tornou-se aquele ser ctônico que também habita 
as profundezas do pacha uku e de tempos em tempos sai 
das lagoas. Em algumas comunidades rurais, eles ainda 
têm seus illas (amuletos) representados por toritos, que 
devem estar escondidos e ser conhecidos apenas pela fa-
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mília, pois sua reprodução e a economia correspondente 
dependem disso.

De fato, em grande parte do sul do Peru, os campone-
ses têm seus illas, qonopas e enqaychus que representam 
este tipo de amuleto de seus animais domésticos, sendo 
o touro um deles, tanto por ser parte de seu gado quanto 
por seu papel no plantio. Dentre esta variedade de re-
presentações do touro na mitologia andina, as cidades de 
Pucará e Cheqa Pupuja são as mais conhecidas, pois seus 
ceramistas se caracterizaram por desenhar estes toritos 
imponentes com a cabeça erguida e de aparência desafia-
dora. 

Certamente, a cultura Pukara é uma fase muito im-
portante no desenvolvimento das civilizações do mun-
do andino. Na escola aprendemos a identificá-la como 
uma época que precede o horizonte Wari, que junto com 
a grande civilização Tihuanaco dominou o cenário alti-
plânico, embora eles também tivessem suas respectivas 
expansões. No entanto, o interessante sobre estas pessoas 
de Puno é sua continuidade na produção de objetos sim-
bólicos e de uso diário, ou seja, é um povo que não perdeu 
sua tradição de cerâmica, suas técnicas de uma forma 
ou de outra persistem. Antigamente, as vasilhas (kero), 
segundo achados arqueológicos, eram vermelhas com li-
nhas pretas e amarelas, hoje é o touro de barro averme-
lhado com ornamentos vidreados que é produzido para o 
mercado turístico, desde que José Sabogal e Camino Brent 
“o descobriram” nos anos 1930 naquela estação de trem 
em Pucará.

Na história peruana do século XX, o movimento in-
digenista também foi orientado para as artes visuais. Um 
grupo de pintores acadêmicos influenciados por Luis E. 
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Valcárcel e José Carlos Mariátegui levantaram pela pri-
meira vez a importância das artes camponesas e indíge-
nas. Nesta geração de artistas se destacam José Sabogal, 
Enrique Camino Brent, Julia Codesido e Alicia Bustaman-
te como pintores e colecionadores que viajaram ao inte-
rior do país para observar a riqueza das artes que foram 
elaboradas ancestralmente. Esta coleção de peças “arte-
sanais” começou nas décadas de 1930 e 1940 em Lima. 
A Peña Pancho Fierro, dirigida pelas irmãs Celia e Alicia 
Bustamante Valer, tornou-se uma das primeiras salas de 
exposição onde apareceram estas obras de artistas “não 
acadêmicos” e precisamente nesta peña foi exibido um 
“torito de Pukara” em 1940. 

Desde a segunda metade do século XX, o Peru tem a 
imagem oficial de três eixos de arte popular: a tradição 
cerâmica de Puno, os retábulos de Ayacucho e a mesa de 
Sarhua. Entretanto, existe uma rede complexa de artistas 
ou especialistas que podem ser encontrados nos cantos 
mais insuspeitados do país. Por exemplo, os candelabros  
das andas de Ayacucho; os construtores ekeko de Puno; as 
obras de pedra de Huamanga; a cerâmica e o tear Shipibo; 
os fabricantes de imagens que constroem e reparam san-
tos; e os agora quase esquecidos companheiros de Cochas 
etc. Algumas dessas artes ainda estão imersas nos ritu-
ais e mitologias do povo, embora muitas delas já estejam 
também nos circuitos turístico-comerciais.

As figuras elaboradas pelos artesãos da província eram 
geralmente destinadas a certos rituais ou cultos locais e 
familiares. O torito de Pucará, como essa arte foi reno-
meada, faz parte destes variados símbolos da cultura al-
tiplânica que correspondem aos cultos locais. São objetos 
simbólicos que cumprem a função da sorte, são também 
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objetos de pago e oferenda às divindades locais, aos Apus, 
Aukis, Jirkas e Wamanis (dependendo da região). Nesta 
mesma área do altiplano, há outro objeto mítico como o 
Ekeko, que tem a função de simbolizar a abundância. Há 
também as alasitas que representam os desejos dos pere-
grinos das festas religiosas, que são o prelúdio dos bens a 
serem adquiridos. Estes objetos foram originalmente pro-
jetados para cumprir funções internas das comunidades. 
Mais tarde, alguns deles foram utilizados pelo mercado.

Desde quando eles começaram a mudar sua fun-
ção? É difícil determinar datas exatas, mas é a partir dos 
anos 1960 que seus novos objetivos já são observados. 
Em 1969, o escritor andahuaylino José María Arguedas 
reclamou das distorções do torito de Pucará, embora o 
próprio Arguedas tivesse contribuído para trazer os ar-
tesanatos para a cidade, sendo ajudado pela sua primeira 
esposa Celia Bustamante na sua peña Pancho Fierro. Outra 
data também poderia ser marcada, quando em janeiro de 
1976, o governo militar da época concedeu o prêmio de 
Cultura ao ayacucho Joaquín López Antay. Diante disso, 
os representantes das “artes” consagradas ficaram cha-
teados porque não podiam aceitar que um camponês ou 
indígena que não falasse espanhol corretamente pudes-
se ganhar tal prêmio. Estes foram os momentos em que 
o “artesanato” chegou ao cenário artístico, bem como a 
produção de artistas populares de origem camponesa foi 
mercantilizada. É também o prelúdio para a grande pro-
dução “artesanal” para o turismo.

O sonho de nosso capitalismo ao estilo peruano pa-
rece iludir-se ao depender absolutamente do turismo, 
ao qual aderem alguns empresários e empreendedores. 
Danielle diz corretamente que “a fúria do comércio me 
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fez pensar que os andinos estão completamente rendi-
dos a um capitalismo voraz” (p. 120). Entretanto, deve-se 
acrescentar que esta fúria corresponde a um capitalismo 
secundário ou das “sombras”, já que a maior parte da ren-
da econômica não fica na região (nem em Cuzco nem em 
Puno), mas em Lima, e especialmente com as transna-
cionais que controlam quase todo o comércio e serviços.

O trabalho de Danielle tem tido o cuidado de nos fa-
zer ver esta realidade: é uma arte que pertence a estes 
povos, mas não conhecemos o itinerário que ela segue. A 
autora parece estar nos dizendo que, independentemen-
te de seu destino ser o mercado ou a sala de estar de um 
turista, esse deveria considerar que se trata de uma obra 
que pertence a uma cultura, a uma sociedade, a um povo, 
que ainda preserva seu ethos e oferece este símbolo para 
ser apreciado com esta complexidade.

Lima, fevereiro de 2021



4. Barro dos Altiplanos, Pucará



INTRODUÇÃO 

A arte de aprender 
e ensinar
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Faz pouco mais de dez anos que visitei Pucará, nos 

Andes peruanos, pela primeira vez. Foi no ano de 2007. 

Naquele momento, além de levar comigo o entusiasmo 

de empreender uma pesquisa etnográfica e descobrir a 

realidade da produção dos objetos cerâmicos em outro 

país, também carregava os receios do encontro com o des-

conhecido. Eram muitas as questões, dentre elas o perigo, 

que sempre esteve presente. Não foram poucas as obser-

vações e os aconselhamentos sobre os riscos e a neces-

sidade de ter cautela tendo em vista que desconhecia a 

região e a travessia não parecia adequada para uma jovem 

antropóloga, solita. As possíveis dificuldades de comu-

nicação também precisavam ser consideradas, pois não 

podia perder de vista que muitos dos meus interlocutores 

falavam no mínimo três línguas (quéchua, aymara e es-

pañol).

Após a superação dos primeiros obstáculos — lugar 

para morar e todos os contatos iniciais que uma inves-

tigação acadêmica demanda —, a pesquisa fluiu. Fiquei, 

ininterruptamente, por quase oito meses, tempo sufi-

ciente para a coleta dos dados e para aguçar uma série de 

dúvidas e questionamentos sobre a produção da cerâmica 

e o seu entorno. O contato com os pagos à Pachamama, as 

adivinhações na folha da coca e a sua importância sagrada 

nos Andes foram meus primeiros ensinamentos. Esses 

saberes e questionamentos se solidificaram em uma rela-

ção, que se mantém até os dias de hoje.   

A pesquisa que me levou à Pucará nunca foi plena-

mente concluída e tudo me faz crer que nunca será. Mas 

os objetivos daquele momento foram cumpridos, e logo 
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vieram outros e outros. Minha relação de compromisso 

e amizade com Pucará e os ceramistas me faz retornar 

todos os anos, e em cada retorno sou tomada por uma 

surpresa — algo novo para escutar e compreender. 

Nestas andanças do retorno, faço algumas confissões 

ao Peñor San Caetano e/ou pedido de proteção, admirando 

a majestosidade do Peñor.1 Nas caminhadas pelas ruas 

é comum encontrar alguém que me aborda: “señorita, a 

señora novamente en Pucará, cuando ha llegado?”. A con-

versa transcorre com o sabor do novo, mas já conhecido. 

Nesses encontros e com diferentes ceramistas surge a 

mesma afirmação: “nuestro Torito de Pucará ha progressa-

do, pero nosotros no”.

Essa frase traduz o sentido que a cerâmica e o tori-

to têm para os pucarenhos. O torito na sua condição de  

objeto mais conhecido, produzido e comercializado, traz 

uma série de elementos que tento esclarecer neste livro. 

De fato, parece que o torito tem vida própria, e ele 

seguirá mesmo que os ceramistas de Pucará permaneçam 

na pobreza e nos ensinando que a paixão pelo ofício é tão 

importante quanto o desejo de ter mucha plata.

Este livro procura apresentar a emoção deste encon-

tro etnográfico, e as percepções que tive naquelas circuns-

tâncias. Muitas das descrições fazem parte do trabalho de 

pesquisa que resultou na tese de doutoramento em Antro-

pologia Social, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). Procurei ser o mais fiel possível. Entretanto, 

¹ O Peñor de San Caetano é uma grande montanha de pedra na entrada 
da cidade de Pucará.
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essa obra é composta por recortes da tese, com partes que 

considero importantes e que podem contribuir para uma 

compreensão mais densa da importância desses objetos 

para aqueles que os produzem. Nela, contemplo a pers-

pectiva dos ceramistas de Pucará. Entretanto, não poderia 

deixar de observar que outros olhares são lançados sobre 

os objetos, fazendo com que as perspectivas sejam cruza-

das, convergentes e/ou divergentes. Os objetos de cerâ-

mica assumem, em contextos díspares, sentidos e valores 

diversificados. Tais objetos estão envolvidos em relações 

socioculturais, circulam de mão em mão, carregando es-

tórias na sua materialidade.

A cultura material que, em alguns momentos, nome-

amos de “cerâmica”, “artesanato” etc. é habitada por ou-

tras lógicas, o que confere a elas um significado particular. 

Entender como esses significados se constroem e se arti-

culam com a vida cotidiana é essencial para percebemos 

outras dimensões que estão plasmadas nos objetos.

Esta publicação se destina a acadêmicos e universitá-

rios interessados em aprofundar os conhecimentos sobre 

a cultura material, sobretudo a andina. Ela também se 

destina a todas e todos os turistas e viajantes que desejam 

ter conhecimentos sobre a cerâmica andina, com foco no 

universo do fazer, que se repete secularmente em Pucará.

O livro está dividido em quatro capítulos. No primei-

ro, procuro situar a produção da cerâmica no contexto do 

que é produzido no altiplano, apresentando a cultura Puka-

rá — base da produção cerâmica de Pucará. Na sequência, 

descrevo o cotidiano e as técnicas de produção, mostran-

do as dificuldades do trabalho e a engenhosidade dos cera-



26

mistas. No capítulo seguinte, apresento alguns aspectos da 

cosmovisão andina, elementos importantes para entender 

o contexto da produção. Finalmente, trago uma análise da 

produção da cultura material e um breve debate sobre arte 

e artesanato — divisão ao meu ver arbitrária, repleta de dis-

putas políticas, que cria nichos de poder e muitas exclusões. 

Não podemos deixar de perceber que na palavra artesanato 

sempre está escrito/inscrita a palavra arte...

No quarto capítulo, chego ao Torito de Pucará. São 

vários os toritos, de muitas cores e tamanhos. Há tori-

tos de madeira, de plástico, de gesso. O torito atravessou 

séculos e passou por inúmeras transformações, mas é o 

de barro que segue sendo o “objeto”, ícone que sintetiza 

elementos da cosmovisão pucarenha. Nascido das mãos 

dos ceramistas, o torito tem caminhado pelo mundo, e 

mesmo que não seja plenamente compreendido, carrega 

na sua materialidade visões e sentidos sobre a vida nos 

andes peruanos.

De geração a geração, os ceramistas de Pucará, no si-

lêncio das suas casas, diariamente põem em ação um saber 

milenar, que se soma à luta pela sobrevivência. Num mun-

do cada vez mais tomado pelo automatismo das máquinas, 

que produz ilhas de lixo por minuto, sufocando e devastan-

do a natureza, as práticas artesanais apresentam-se como 

uma contravenção à lógica socio-econômica vigente. A arte 

de criar com as mãos questiona o automatismo do sistema. 

Contra o corte frio e milimetricamente perfeito da máqui-

na, temos a calidez das mãos e suas digitais imperfeitas 

imprimindo identidades individuais e coletivas. Contra o 

fugaz e o esquecimento, o artesanato é memória compar-
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tilhada, esculpida no dia-a-dia. Contra a supervalorização 

e as promessas de super-durabilidade paradoxalmente as-

sociadas às obsolescências programadas, o artesanato é 

algo barato cuja durabilidade é de sua co-responsabilidade. 

Essas práticas nos falam de uma dimensão outra, de um 

mundo outro, onde a relação com a natureza e a beleza são 

indissociáveis.

Os clamores por um mundo menos injusto e sofrido 

para todos os seres vivos não encontrarão saída em uma 

cartola mágica. O que precisamos é reconhecer — dar voz 

e sentido — para outras formas de saberes historicamente 

silenciados.

A ferida da descoberta na América Latina segue aberta 

ao tempo. Para todas e todos que lutam contra as inúme-

ras formas de opressão e desigualdades é preciso identifi-

car que cada povo resiste da forma que pode. Se olharmos 

através deste prisma, claramente vamos ver que as práti-

cas artesanais são uma das maiores expressões de resis-

tência contra um modelo de consumo declaradamente 

destruidor. As violações contra os povos indígenas, sejam 

eles das Terras Altas ou Baixas, continuam sendo uma 

realidade. Somente o conhecimento, e nele o engajamen-

to, pode romper com a cumplicidade silenciosa, na qual 

muitas vezes sequer sabemos que estamos imersos.

Todavia, apesar de considerar os aspectos históricos e 

subjetivos das práticas artesanais, elas não podem deixar 

de nos fazer reconhecer o trabalho árduo e sofrido, que 

caleja e adoece o corpo, quando feito em demasia. Tra-

ta-se de uma atividade exaustiva que demanda técnica 

e muitos conhecimentos. Os turistas que levam lindas 
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lembranças aos seus países não têm ideia do que é passar 

dias preparando as peças. Não imaginam o que é modelar 

o barro a uma temperatura de -2 Co, por horas e conse-

quentemente por dias. Não sabem que, ao olhar para o 
Peñor San Caetano, estão defronte de um Apu sagrado, 
que na verdade é um felino tendo, no seu interior repleto 
de água, um torito de ouro que dança nas madrugadas. O 
Peñor San Caetano transmuta-se em torito. Ele é um torito 
gigante, que o olhar irrefletido dos turistas não enxerga.

Para dialogar com todas essas instâncias onde o invi-
sível e o visível se tocam, precisamos de um passo certeiro 
na direção do Outro, pois só assim poderemos caminhar 
com ele — desequilibrando nosso eixo etnocêntrico. É isso 
que proponho!

Após a “conclusão” da pesquisa em Pucará não imagi-
nava que a docência guardava seu lugar para mim na Uni-
versidade Federal da Integração Latino-Americana – UNI-
LA, e que ao invés de ter o Peñor San Caetano como meu 
horizonte teria a grandiosidade das Cataratas do Iguaçu 
— uma verdadeira montanha d’água.

Agora, com quase dez anos de docência, envolvida 
com as artes de aprender e ensinar, tenho na prática da 
cerâmica e nos artesãos os ensinamentos da paciência, 
as lições de vida para a vida. Todo professor é um pouco 
artesão e todo artesão é um grande mestre. Portanto, esse 
livro destina-se também a todos e todas mestres, profes-
sores, ceramistas, aqueles que com as mãos constroem 
pensamentos e ideias, questionam mundos e ao mesmo 
tempo os tornam mais belos. Somos um freio na loucura, 
na ganância, podemos (sim!) mostrar outros sentidos para 
a vida.
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5. Mapa do Perú com indicação de localização de Pucará, no região de Puno.
Fonte: Mapa da Organização das Nações Unidas (ONU)



6. Casas de Pucará com Apus no horizonte



CAPÍTULO I

A CERÂMICA DE

Pucará
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O Distrito de Pucará, localizado no Departamento de 

Puno, Província de Lampa, no Peru, está na região onde se 

desenvolveu a cultura Pukara. Assim como outros povos 

do chamado período pré-incaico, os Pukaras não possuem 

documentos que narrem sua passagem no Continente 

Americano. Por se tratar de uma civilização ágrafa, mui-

tos dados estão dispersos nos monólitos, na arquitetura 

dos templos e na cerâmica. 

Os estudos arqueológicos apontam que a civilização 

Pukara existiu entre aproximadamente 2000 a.C e 400 

d.C, sendo um importante centro produtor de cerâmi-

ca, situado entre o lago Titicaca e Cuzco. Como assinala 

Villiger, “A cerâmica representa o produto artesanal mais 

importante do território andino, e sua história é a própria 

história do processo da cultura indígena que se iniciou 

2000 anos a.C. e se encerrou em 1532 com a chegada dos 

conquistadores espanhóis”. 1

Durante a pesquisa que fiz em Pucará, no ano de 

2007, busquei bibliografias locais e encontrei o trabalho 

monográfico do historiador Manuel Ernesto Ramos Zam-

brano, que publicou em 2004 o Enfoque Monográfico de 

Pucará.2

De acordo com os dados oficiais, o Distrito de Pucará 

tem origem em 1537, período da ocupação hispânica fei-

ta pelo invasor Diego de Almagro. Ele nasceu tendo como 

base a cultura Pukara. Segundo a etimologia, Pukara sig-

¹ VILLIGER, Fernando. “Ceramios de Santiago Pupuja”. In: La ceramica 
tradicional del Peru. Lima, editorial Los Pinos, 1989.

² ZAMBRANO, Manuel Ernesto Ramos. Enfoque monográfico de Púca-
ra. Puno: Universidad Nacional del Altiplano de Puno, 2004.



Série Bio [Antropo] Lógica

A série Bio [Antropo] Lógica do Ateliê de Humanidades Editorial 
é dedicada à publicação de investigações no entrecruzamen-
to das ciências do humano, da natureza e da vida. Ela tem um 
duplo objetivo. Por um lado, visa proporcionar a revigoração do 
projeto da Antropologia como ciência do humano, voltado para 
a investigação da unidade e diversidade da espécie a partir da 
articulação entre interrogações filosóficas e investigações em-
píricas. Por outro lado, busca contribuir para um conhecimen-
to complexo sobre a natureza, a vida, o humano, o animal e a 
máquina. Neste sentido, ela visa não apenas reunir os estudos 
clássicos e contemporâneos oriundos de distintos campos do 
saber, como a etnologia, a mitologia, a arqueologia, a etologia, 
a zoologia, a botânica, a biologia, a antropologia, a história, as 
filosofias da natureza e da filosofia da vida, a antropologia filo-
sófica etc., como também publicar as atuais propostas episte-
mológicas, metodológicas e teóricas de renovação do conhe-
cimento bio-antropológico. Deste modo, importa-nos trazer a 
público tanto estudos descritivos, analíticos, explicativos e com-
preensivos sobre a diversidade espaço-temporal das formas de 
civilização, cultura e vida, quanto também os estudos de sínte-
se teórico-filosófica que integram as dispersas contribuições 
científicas em torno de uma unidade de interrogação radical.
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