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A morte repentina do comissário que ocupava o cargo mais importante do
distrito de Marowijne causou comoção. Em setembro de 2015, Theo
Sondredjoe (TS), um homem maroon Cottica Ndyuka de cerca de 65 anos,
morador de Moengo, foi acometido por um mal súbito. Entre aqueles com
quem trabalhava, o passamento foi debitado ao fato de TS ser um “homem
doente”. Tal reconhecimento não impediu que o evento aparecece como
desfecho de um presságio, pois no dia anterior ao desaparecimento de TS,
cristãos ligados às igrejas pentecostais locais haviam manifestado
descontentamento diante do que chamavam idolatria e abominação. O
comissário hesitara em acolher os apelos de seus irmãos da igreja para
que certos objetos descritos como “arte” e “instalações” fossem banidos
dos prédios e nas ruas da decadente bauxitown. Como representante do
Estado surinamês, TS via-se também pressionado, por instituições estatais
e privadas, partidos políticos e suas redes locais, em apoiar programas de
arte-educação voltados para o desenvolvimento da região. Para os
cristãos, as instalações não pareciam resultar de intervenção política ou
interpretação estética das transformações que mudaram Moengo nos
últimos anos, mas a manifestação de presenças instáveis, incômodas,
capazes de perturbar um processo; o “modo moderno” (modeni fasi) de os
Cottica Ndyuka tornarem-se cristãos.
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Sugestão de conteúdo
Para divulgar textos, sugerir
conteúdos, divulgar publicações ou
eventos, envie-nos um e-mail para
bfkppgas@mn.ufrj.br
com o assunto
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A reação não foi o primeiro incidente a confrontar o comissário com controvérsias envolvendo, de um lado,
homens e mulheres maroons Cottica Ndyuka convertidos às igrejas “cristãs e pentencostais-carismáticas” (Robbins
2004) locais – conhecidos como gente da igreja (keleki sama) – e, de outro, jovens artistas, maroons e não
maroons, surinamenses e estrangeiros.1 Para os primeiros, o infortúnio de TS foi compreendido como estopim de
demonstrações privadas, reclamações oficiais e fofocas públicas em torno da colocação de “instalações artísticas”
num povoado ainda perturbado pelas memórias da Guerra Civil ocorrida nos anos 80 (Thoden van Velzen 1990).
Quanto aos artistas, tratava-se de manifestações de incompreensão e intolerância, cultural e religiosa. Mas o
acontecimento pode ser ainda compreendido como o ápice de uma série de conflitos em torno dos usos de
conceitos como sani e kulturu (SR), com os quais os cristãos descreveram e interpretaram os efeitos da presença
de objetos que os artistas intitulavam “arte”, “arte-instalação” e “instalação” (Gell 1998; Sansi 2015)
Continue lendo clicando aqui.
Olívia Maria Gomes da Cunha é professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS),
Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro

DICA DE LEITURA

por Soraia Capello (bibliotecária da BFK)
Afinal, com que máscara eu vou?
Escrito por Igor Soares

Publicado em 24 de maio de 2021 no Conexão, jornal eletrônico
da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ, o artigo traz
informações atualizadas sobre o uso de máscaras na prevenção
da contaminação em meio a pandemia de COVID-19.
O texto é de leitura descomplicada e bem direta sobre a enorme
variedade de máscaras disponíveis no mercado (de tecido,
cirúrgica, PFF2, de acrílico, de tricô, com/sem válvula). Igor
Soares tira dúvidas sobre o tema e apresenta as melhores
formas de uso destes equipamentos.
"Com objetivo de esclarecer possíveis dúvidas, o Conexão UFRJ
ouviu as pesquisadoras Patrícia Rocco, Fernanda Cruz e Marcella
Rocco — integrantes do Laboratório de Investigação Pulmonar
(LIP), do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF/UFRJ) —,
além de Lisandra Risi, do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão
de Saúde em Emergências e Desastres (Gepesed), da Escola de
Enfermagem Anna Nery (Eean/UFRJ).
Para entender a importância da máscara, também é
fundamental compreender a principal forma de transmissão do
Sars-CoV-2, responsável pela COVID-19. O vírus, que tem em
média 150 nanômetros de tamanho, se espalha
principalmente por meio de gotículas e aerossóis expelidos
quando falamos, tossimos, espirramos ou mesmo
respiramos. Até pouco tempo atrás, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) hesitava em reconhecer a transmissão aérea, mas
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seu novo entendimento indica
que o vírus pode permanecer
suspenso no ar, sobretudo em
ambientes fechados ou com
pouca ventilação.
Frequentemente ouvimos falar
das gotículas — partículas
líquidas que, quando expelidas,
podem percorrer
distâncias
curtas e se alojar em
superfícies, contaminando-as.
Como são maiores (mais de 5–
10
micrômetros)
e
mais
pesadas, geralmente ficam no
ar durante pouco tempo e
tendem a cair no chão.[...]'

Trecho e imagens retirados do artigo "Afinal, com que máscara eu vou?", para ler o texto na íntegra clique aqui.

PERIÓDICOS ONLINE - TAYLOR & FRANCIS

Periódicos disponíveis na base
Taylor & Francis Online

Clique na imagem para visualizar
o periódico na base.
Lembre-se que o acesso ao conteúdo da base de
dados Taylor & Francis deve ocorrer pelo Portal
Capes.
Clique aqui para ver o
tutorial preparado pelo SiBI sobre como realizar o
acesso remoto ao Portal Capes via CAFe.
BFK EM CASA, A. 2, N. 38, JUN 2021.
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INFORMES
A Associação de Estudos Sociais das Ciências e das
Tecnologias - ESOCITE. BR tornou público o edital de abertura
de inscrições para seleção de candidatos/as à segunda edição
do "Prêmio Melhor Tese de Doutorado" e "Melhor Dissertação
Mestrado".
O objetivo do prêmio é distinguir uma tese de doutoramento
e uma dissertação de mestrado com temática na área de
Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, defendida no
Brasil, no biênio de realização do IX Simpósio Nacional de
Ciência, Tecnologia e Sociedade/ESOCITE. BR. Além do prêmio,
poderão ser atribuídas Menções Honrosas.
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente junto à
ESOCITE.
BR,
pelo
endereço
eletrônico
premioesocitebr@gmail.com, até o dia 04 de julho de 2021.
Clique aqui para acessar o edital
Em 16 e 19 de abril, ocorreu a audiência pública no
Supremo Tribunal Federal, sobre o problema da
letalidade policial no Rio de Janeiro, objeto da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, a
ADPF das Favelas. Convocada pelo ministro Edson
Fachin, relator da ADPF 635, a audiência pública reuniu
familiares de vítimas, integrantes de movimentos
sociais, membros do poder público estadual,
instituições de pesquisa e organizações de direitos
humanos.
Adriana
Vianna,
professora
do
PPGAS/MN/UFRJ e integrante do Laced/MN/UFRJ foi
uma das pesquisadoras a falar no segundo dia da
audiência.
Para assistir ou rever a intervenção de Adriana Vianna,
clique aqui.

A BFK está elaborando um Guia de Fontes de
Informação para a área de Antropologia e Ciências
Sociais.
Uma das últimas bases de dados
apresentamos em nossa curadoria foi a Eric.

que

Clique aqui para acessar o arquivo sobre a Eric.
Clique aqui para acessar a lista de todas a bases.
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POR DENTRO DO SiBI/UFRJ
A Biblioteca Plínio Sussekind Rocha, biblioteca de
Física da UFRJ, está com uma nova edição do seu
boletim eletrônico.
Esta edição do boletim tem como tema principal a
revolução quântica. Sobre a área da física quântica,
foram selecionados e-books da SpringerLink e
Cambridge Core. Um artigo de Satyandra Nath Bose,
que trata sobre a teoria quântica da luz, pode ser
encontrado na seção Versões Eletrônicas de Textos
Clássicos.
Clique aqui para acessar.

A biblioteca do PPGG
(Programa
de
Pósgraduação em Geografia)
elaborou dois vídeos
explicando como fazer a
renovar e reservar livros
na Base Minerva.
Clique aqui para acessar:
vídeo
sobre
como
renovar e o vídeo sobre
como fazer reserva.

A biblioteca do PPGG
(Programa de Pósgraduação
em
Geografia)
está
produzindo
um
podcast e saiu o novo
episódio que trata
sobre
o
conflito
Palestina X Israel.
Clique aqui para ouvir.

Confira a seleção de 9 podcasts que falam sobre
Biblioteconomia e Ciência da Informação com
conteúdos em português.
Todos os podcasts encontram-se
através do Spotify. Clique aqui.
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PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

Mana, v.27, n. 1, 2021.

Estudos de Antropologia Social do PPGAS/
UFRJ.

Acesse aqui.

Dados, v.64, n.2, 2021.
Acesse aqui.
Dilemas, v.14, n.2, 2021.
Acesse aqui.
Revista Mundaú, n.9, 2020.
Dossiê:
Encontro
de
Saberes:
Transversalidades e Experiências.
Acesse aqui.
Sociologia: problemas e práticas,
n.96, 2021. Acesse aqui.
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BIBLIOTECAS

No dia 17 de maio aconteceu o primeiro encontro virtual da biblioteca, direcionado aos alunos novos de
mestrado e doutorado do PPGAS/UFRJ. O encontro teve 22 inscrições de alunos do programa e participação
efetiva de 13 alunos.
A apresentação foi dividida
em duas partes: a primeira,
foi nos moldes de uma
visita guiada com uma
breve história da biblioteca
antes do incêndio e sobre
as ações tomadas após esse
evento, visando reconstruir
as instalações físicas e
acervo da biblioteca; a
segunda parte foi uma
descrição dos sites do SiBI e
do PPGAS, elencando todos
os serviços disponíveis e
todas
as
fontes
de
informação, bem como as
funcionalidades do catálogo
online da UFRJ, a Base
Minerva. Além disto, apresentamos nossos canais de
atendimento remoto para
os novos alunos.
Imagem: Tucano nos jardins internos do
Palácio do Museu Nacional antes do
incêndio
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COMUNIDADE UFRJ
Situação financeira: governo
libera parte de orçamento, mas
previsão é que UFRJ só consiga
funcionar até setembro. Veja
aqui.

Sulanqueiras: o trabalho com vestuário e outros ofícios no agreste
pernambucano.
Pesquisador: Wecisley Ribeiro do Espírito Santo. Tese, 2013. Acesse aqui.

A Casa e o Mundo: família e trabalho na dinâmica das idas e vindas
do “mundo da vida” e da “vida do mundo".
Pesquisadora: Ariana de Cassia Rumstain. Tese, 2015. Acesse aqui.

Chapa quente: perspectivas etnográficas sobre o trabalho em
padarias.
Pesquisador: Antônio de Salvo Carriço. Tese, 2016. Acesse aqui.

Doce, suor e lágrimas: trabalho, gênero e família em San Basílio de
Palenque.
Pesquisadora: Maíra Samara de Lima Freire. Tese, 2018. Acesse aqui.

Pesquisadora da UFRJ faz parte
de grupo que alerta sobre a
relação entre o desmatamento
e a emergência de novos vírus
na região amazônica. Veja aqui.
Grupo de Trabalho lança Guia
de Boas Práticas de Apoio à
Parentalidade e às Pessoas
Cuidadoras em Atividade na
UFRJ. Veja aqui.
Professor
ofende,
a
universidade paga. Veja aqui.

NA MÍDIA
CAPES cria grupo para agilizar
prestação de contas de
benefícios. Veja aqui.

O trabalho indígenas em frigoríficos no sul do Brasil: índios
Kaingang e Guarani como assalariados.
Pesquisadora: Mariana Porto Motta. Dissertação, 2014. Acesse aqui.

Dia 14 de maio: o que veio
depois da libertação? Veja
aqui.

Na terra dos outros: mobilidade, trabalho e parentesco entre os
moradores do Sertão dos Inhamuns (CE).
Pesquisador: Jorge Luan Rodrigues Teixeira. Dissertação, 2014. Acesse
aqui.

CHAMADAS DE TRABALHOS

Nokẽ Mevi Revôsho Shovima Awe "o que é transformado pelas
pontas das nossas mãos" : o trabalho manual dos Maubo do rio
Curuça.
Pesquisadora: Nelly Barbosa Duarte Dollis. Dissertação, 2017. Acesse
aqui.
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Entre 20/7 e 20/8, estarão
abertos os editais para seleção
de originais da Editora UFRJ.
Veja aqui.
A revista Debates do NER
recebe submissões de artigos,
resenhas
e
ensaios
fotográficos na área das
Ciências Sociais da Religião em
fluxo contínuo. Acesse.
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DOAÇÃO - MARSHALL SAHLINS

A Biblioteca Francisca Keller recebe este legado com imenso orgulho.
Gratidão ao Marshall Sahlins!
O acervo já está a caminho do Brasil com previsão de chegada em meados de junho.
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