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Mathematics in the confrontation zone

Much has been said about the 'culture shock' resulting from
interethnic contact, more specifically the contact between native
and European peoples, which, among other things, generates
humiliating situations for indigenous populations (Robbins [63]).
Approaches to these confrontations tend to focus primarily on
the religious sphere, bodily and alimentary practices, and kinship
(especially marriage rules). It seems to me, though, that a central
aspect of the conflicting views tends to pass unnoticed: namely,
mathematics.

In the case of Amazonian peoples, this problem is especially
relevant since they have become famous in both the
anthropological and linguistic literatures for their poverty in
numbers and, consequently, for their disinterest – translated by
lay people and scholars alike as their difficulty – in counting.
While indigenous peoples obviously did not see the peculiarities
of their (a)numeric system from the perspective of lack, the
situation changed with the establishment of stable contact with
white people, who began to impute to them a self-image of
generalized poverty, including the strange idea of poverty in
mathematical reasoning.

Fonte: Wikipédia
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COMUNIDADE UFRJ

UFRJ é a melhor universidade federal do Brasil, avalia ranking britânico

Ilustração: Caio Caldara (Coordcom/UFRJ)

CONEXÃO UFRJ: A UFRJ é a melhor universidade federal do país. A avaliação
é do QS Latin America 2022, um dos mais respeitados rankings acadêmicos.
O estudo, publicado no dia 25/8, foi produzido pela consultoria britânica
Quacquarelli Symonds (QS). Nessa 11ª edição do ranking, 416 instituições da
América Latina foram avaliadas. Na região latino-americana, a UFRJ ficou em
nono lugar pela quarta vez consecutiva. Acesse aqui.

Concurso UFRJ 2021: PLOA 2022 prevê orçamento para novo edital.
Acesse aqui.

Sinfônica da UFRJ estreia obra de Brenno Blauth na Sala Cecília
Meireles. Acesse aqui.

A UFRJ e os desafios do Brasil. Acesse aqui.

On the side of the whites, the response to this observation was varied: traders exploited the
situation to profit from financial transactions, while teachers, many of them missionaries, took
pity and decided to teach them numbers and counting, along with the word of God.
My objective in this paper is to bring mathematics, more specifically, arithmetic, to the centre of
the discussion on the contact between indigenous and white people in order to emphasize the
peculiarities of the former's mathematical thought, associated, I believe, with their conceptions
of what relations do to sets.
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Lembre-se de realizar o
ACESSO REMOTO

para ter acesso ao texto
completo.

 
Clique aqui para saber mais

Artigo publicado na Interdisciplinary Science Reviews, v. 46,
n. 3, 2021. Continue lendo clicando aqui. 

Aparecida Vilaça (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ)
 

NA MÍDIA

ONU expressa 'séria preocupação'
com ataques a indígenas e ativistas
de direitos humanos no Brasil. Leia
aqui.

Deputados do Parlamento Europeu
enviam carta a Bolsonaro em
defesa dos povos indígenas do
Brasil. Leia aqui.

O impacto do Novo Ensino Médio
na formação de professores.
Acesse aqui.

O Governo me deve, não nega e
paga quando puder: o “calote” à
vista nos precatórios. Leia aqui.

CHAMADAS DE TRABALHOS

Revista  Wamon. Dossiê "Entre
máscaras: olhares etnográficos
sobre o mundo em pandemia".
Período de envio prorrogado até
31/10/2021. Saiba mais.

Festival Visões Periféricas 2022.
Seleção de filmes curta, média e
longa metragens. Inscrições até
22/11/21. Saiba mais.

https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2022
https://conexao.ufrj.br/2021/09/ufrj-e-a-melhor-universidade-federal-do-brasil-avalia-ranking-britanico/
https://folhadirigida.com.br/concursos/noticias/ufrj/concurso-ufrj-ploa-2022
https://diariodorio.com/sinfonica-da-ufrj-estreia-obra-de-brenno-blauth-na-sala-cecilia-meireles/
https://conexao.ufrj.br/2021/08/projeto-rioseguro-fundao-retorna-a-cidade-universitaria/
https://conexao.ufrj.br/2021/09/a-ufrj-e-os-desafios-do-brasil/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/tutorial_acesso_remoto_via_cafe_e_proxy_atualizado_em_nov_2020.pdf
https://web-b-ebscohost.ez29.periodicos.capes.gov.br/ehost/detail/detail?vid=3&sid=b86e714a-3db3-4f66-a7fa-203df7282e23%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1wdC1iciZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#AN=150580256&db=aph
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/09/onu-expressa-seria-preocupacao-com-ataques-a-indigenas-e-ativistas-de-direitos-humanos-no-brasil.shtml
https://oglobo.globo.com/brasil/deputados-do-parlamento-europeu-enviam-carta-bolsonaro-em-defesa-dos-povos-indigenas-do-brasil-25195164
https://conexao.ufrj.br/2021/09/o-impacto-do-novo-ensino-medio-na-formacao-de-professores/
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-30/o-governo-me-deve-nao-nega-e-paga-quando-puder-o-calote-a-vista-nos-precatorios.html
https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/wamon/announcement/view/181
https://imaginariodigital.org.br/visoes-perifericas/2022/regulamento
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A Biblioteca Francisca Keller
recebeu, até o momento, mais
de 31 mil livros por doações de
todo o Brasil e de vários outros

países. 
 

Mesmo com as limitações do
trabalho remoto, continuamos

realizando a catalogação
desses livros. 

 
Nesta seção, apresentaremos
alguns títulos doados que já
passaram pelo tratamento

técnico completo e 
estarão disponíveis para

empréstimo quando a
biblioteca for reaberta.

Die Unbeständigkeit der wilden
Seele: aus dem brasilianischen
Portugiesisch von Oliver Precht

Autor: Castro, Eduardo Viveiros de.
Viena, Berlim: Turia + Kant, 2016.

Doador: Eduardo Viveiros de Castro

Cultura e política

Autor: Schwarz, Roberto.
São Paulo: Paz e Terra, 2005.

Doadora: Vera Regina Barbosa Dias
Monteiro

A piedade dos outros: o abandono de
recém-nascidos em uma vila colonial,
Século XVIII

Autor: Franco, Renato.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.

Doador: Editora FGV

Estudos africanos, história e cultura afro-brasileira: 
olhares sobre a lei 10.639/03

Organizadores: Marcon, Frank; Sogbossi, Hippolyte
Brice
São Cristóvão: Editora da UFS, 2007.

Doador: Hippolyte Brice Sogbossi

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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Traduções
Seção destinada à publicação de traduções ao português de
textos antropológicos escritos originalmente em outras
línguas (excluindo o espanhol). As normas de citação de
fontes bibliográficas são as mesmas das demais seções da
Revista. Os interessados em publicar sua tradução na Mana
deverão apresentar a proposta com nome do artigo e até
20% do mesmo já traduzido. Após sua aceitação e
finalização, o artigo será revisado por um tradutor
profissional indicado pela Revista Mana. O financiamento
desta revisão incumbe ao autor da tradução.

Homenagens
Em português ou espanhol e inéditas. Deve basear-se na
trajetória acadêmica de um autor (vivo ou falecido),
levantando questões críticas, destacando suas principais
contribuições e seus diálogos dentro do campo
antropológico. Ditos autores podem ser de qualquer
nacionalidade. Embora esteja aberto para todo tipo de
autores e autoras, e de qualquer vertente da antropologia,
espera-se obter conhecimento maior sobre aqueles menos
canônicos na antropologia. As características formais das
Homenagens são as mesmas dos artigos. O texto será
analisado por pareceristas ad hoc.

Dossiês
O dossiê deve ser composto por 5 a 8 artigos inéditos em
português ou espanhol. Os organizadores do dossiê
deverão apresentar a proposta à Editoria da Revista Mana,
contendo o título geral proposto, um resumo de até 1.000
palavras que exponha a temática e os objetivos da proposta
e um resumo de até 250 palavras de cada um dos artigos
que conformarão o dossiê. A proposta  será analisada pelos
Editores da Revista e por pareceristas ad hoc. 

 

REVISTA MANA - Novas Seções 

A fim de dinamizar seus conteúdos, a interação com os leitores e expandir sua abrangência, o
editorial da Mana lançou em 2021 outras novas seções além destas, a saber: Controvérsias,
Debates, Ensaios fotográficos e Balanços de campo. As submissões estão abertas. 

 
Clique aqui para saber mais ou acesse o perfil da revista no Instagram @mana.revista.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://revista-mana.org/sobre/


Mana
v.27, n.2, 2021.
Acesse aqui.

Espaço Ameríndio
v.15, n.2, 2021.
Acesse aqui.

Signótica
Dossiê de Estudos Linguísticos
 v. 33, 2021.
Acesse aqui.  

Sociologias 
v. 23, n. 57, 2021.
Acesse aqui.

Somanlu - Revista de Estudos
Amazônicos 
v. 1, n.1, 2021.
Acesse aqui.

Tempo
v.27, n.2, 2021.
Acesse aqui.
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https://www.scielo.br/j/mana/i/2021.v27n2/
https://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/issue/view/4421/showToc?fbclid=IwAR0ISwO1rdoWsGyyknk25WL9D9GXtuQNg1J4BeuZrtAMveXkyXcIuN5TUXg
https://www.revistas.ufg.br/sig/issue/view/2228
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://seer.ufrgs.br/sociologias/issue/view/4169
https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/somanlu
https://www.scielo.br/j/tem/i/2021.v27n2/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


A Biblioteca Virtual do Ailton Krenak é uma iniciativa da
Comunidade Selvagem para catalogar, organizar e
acessibilizar as falas e textos do pensador indígena. 

Até o momento, são mais de 150h de falas de Krenak
reunidas, entre entrevistas, encontros virtuais e outras
participações.

Acesse.
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Podcast Conexão UFRJ: Quando voltaremos?

Um possível calendário para o retorno presencial e
outros destaques da vida universitária. O podcast
Conexão UFRJ é produzido pela Coordenadoria de
Comunicação Social (Coordcom), em parceria com
a Rádio UFRJ. 

Clique aqui para acessar o podcast.
 

O instagram @mana.revista está realizando uma série de
posts sobre os artigos da Revista Mana. 

Uma das publicações apresenta o texto: “Regeneração
vegetativa: um ensaio sobre relações de gênero” da
antropóloga Marilyn Strathern. 

 Veja o post.

Foto: Raphael Pizzino (Coordcom/UFRJ)

https://www.notion.so/Biblioteca-do-Ailton-Krenak-cd46ab5c7c4448ffb3111f3c9ef833d9
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://conexao.ufrj.br/2021/09/quando-voltaremos/
https://www.instagram.com/p/CTStipwJxlb/


A UFRJ através do Sistema de
Bibliotecas e Informação (SiBI)
adquiriu alguns e-books da
Oxford.
 
Os e-books em inglês contemplam
as seguintes áreas do conhe-
cimento: Física, Neurociência,
Saúde Pública e Epidemiologia,
Música, Linguística e Psiquiatria.

Vale ressaltar que além dos títulos
adquiridos pela UFRJ, a comunida- 
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O Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
(Capes), é uma biblioteca virtual
que reúne e disponibiliza a
instituições de ensino e pesquisa
no Brasil o melhor da produção
científica internacional. Atualmen-
te o portal de periódicos conta
com um acervo de mais de 45 mil
títulos com texto completo, bases
referenciais, bases dedicadas
exclusivamente  a  patentes,  além 

de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo
audiovisual. 

A Capes oferece acesso remoto ao Portal de Periódicos a usuários de instituições de ensino e
pesquisa que integram a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), uma rede de confiança,
gerida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
 
Desde novembro de 2020, a única forma de acesso remoto ao Portal de Periódicos Capes
disponível para a UFRJ é via cadastro na Rede CAFe. 

Para saber mais assista ao vídeo “Como Acessar o Portal de Periódicos Capes via CAFe".

de acadêmica pode ter acesso aos e-books em acesso aberto e gratuitos. Saiba mais aqui. 

https://oxford.universitypressscholarship.com/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=JebepU0iblw
https://www.youtube.com/watch?v=JebepU0iblw
https://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio/512-sibi-ufrj-disponibiliza-acesso-a-alguns-e-books-de-oxford
https://www.youtube.com/watch?v=EOmyCrKmQj0


 

PRÊMIO CAPES DE TESE 2021 
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O PPGAS-MN celebra a outorga de menção honrosa a Daniela Fernandes Alarcon e João
Pacheco de Oliveira (orientador) pela tese "O retorno dos parentes: mobilização e recuperação
territorial entre os Tupinambá da Serra do Padeiro, sul da Bahia".

O acesso ao texto integral da Tese está disponível na Base Minerva, nosso catálogo online.

Veja aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
http://objdig.ufrj.br/72/teses/906568.pdf

