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No recente filme Two distant strangers, de Travon Free,
traduzido ao português como Dois estranhos, Carter James, um
rapaz negro, cartunista, acorda com uma menina com a qual
teve seu primeiro encontro. Na volta para casa, Carter é
abordado por um policial que em uma agressão descontrolada o
asfixia até a morte. Nesse preciso momento, Carter acorda do
que acreditou ser apenas um pesadelo, mas dia após dia vive a
mesma experiência com o policial, que dia após dia o assassina.
Carter procura uma e outra forma de fugir de sua morte,
sabendo claramente que continuará a enfrentar a sina fatal do
racismo antinegro que o ameaça na figura desse homem branco
agente do Estado. Ele sabe que continuará perdendo, mas
promete insistir em sua fuga.

Entregando a violência em um loop inexaurível, o filme nos
captura em angústia e consternação. E desse modo intenso
insiste em anunciar que as vidas negras são sempre oscilantes
entre a sujeição e a fuga. É sobre essa oscilação que este artigo
deseja falar.

Fonte: Correio do povo
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DISSERTAÇÕES TESES

Essa dualidade tem sido enormemente analisada em estudos antropológicos, sociológicos e
históricos nacionais e internacionais. Nos black studies nos Estados Unidos, por exemplo, tem
se configurado uma pauta de análise fundamental. O açoitamento da tia Hester, relatada por
Frederick Douglass logo no começo de seu livro biográfico é um testemunho ocular de um
escravizado sobre o castigo de outra escravizada que traz à memória, em primeira pessoa, da
injúria e da violação que corpos negros sofriam no cativeiro. Essa cena de sujeição anuncia a
“centralidade da violência na produção do escravo e a identifica como um ato generativo
original equivalente à declaração ‘eu nasci’” (Hartman, 1997, p. 3, tradução nossa).
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Horizonte antropológico, ano 28, n. 63, maio-ago. 2022
Continue lendo clicando aqui. 

María Elvira Díaz-Benítez (UFRJ/PPGAS/MN) 
Everton Rangel (UFRJ/PPGAS/MN) 

TESES E DISSERTAÇÕES RECENTEMENTE INCLUÍDAS NA BASE MINERVA

Título: Uma antropologia indígena?: nar-
rativas yanomami e shipibo

Pesquisador: Victor Abreu Amante
Orientadora: Aparecida Vilaça
Acesse aqui.

Título: Os Rikbaktsa: história e
socialidade na Amazônia Meridional

Pesquisadora: Gabrielle Cardoso Meneses
Orientador: Eduardo Viveiros de Castro
Acesse aqui.

Título: O rastro do outro: sonho,
diferença e alteração entre os
Tikmũ’ũn_Maxakali

Pesquisador: Roberto Romero Ribeiro Ju-
nior
Orientador: Eduardo Viveiros de Castro
Acesse aqui.

Título: Parentes estrangeiros : intérpre-
tes indígenas no processo de contato
com o povo do Xinane (Acre, Brasil)

Pesquisador: Luana Machado de Almeida
Orientador: Carlos Fausto
Coorientadora: Bruna Franchetto
Acesse aqui.
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Título:  “Confunde tudo pra poder tumul-
tuar" : afetos e afetações na experiência
laboral em uma multinacional

Pesquisadora: Bárbara Cristina Dias
Orientadora:  Adriana Vianna
Acesse aqui.
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http://objdig.ufrj.br/72/teses/908461.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/915003.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/908735.pdf
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Afro-Ásia
n.65, 2022.
Acesse aqui.

Alteridades
n.63, 2022.
Acesse aqui.

American anthropologist
v.124, n.2, 2022.
Acesse aqui.

American ethnologist
v. 49 n. 2, 2022.
Acesse aqui.

American Sociological
Review
v.87, n.3, 2022.
Acesse aqui.

Análise social
v. 57, n.243, 2022.
Acesse aqui. 

Andes : Antropologia e
Historia
v.1, n.32, 2022
Acesse aqui.

Anos 90
v.29, 2022
Acesse aqui.

Anthropological Journal of
European Cultures
v.31, n.1, 2022.
Acesse aqui.

PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

COMUNIDADE UFRJ 

A Editora UFRJ, lançou em junho
o livro "Violência sexual con-
tra a mulher: abordagens, con-
textos e desafios". A  obra   é fru-
to de reflexões desenvolvidas
no Grupo de Pesquisa e Ex-
tensão Prevenção à Violência
Sexual da UFRJ, e traz uma cole-
tânea de textos que apresen-
tam resultados de pesquisas
acadêmicas. Saiba mais clican-
do aqui.

O projeto PlantaCiência, criado
pelo professor Leopoldo Bara-
tto, da Faculdade de Farmácia
daqui da UFRJ, leva informações
acessíveis e de qualidade ao pú-
blico jovem. Acesse aqui. 
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NA MÍDIA 

O que a Antropologia do Olfato
revela sobre a humanidade: leia
aqui. (em inglês)

O Festival de Cinema do Insti-
tuto Real de Antropologia, que
celebra documentários de todo
o mundo que "abordam temas
de cultura e sociedade", já está
com as inscrições abertas para
a edição de 2023. Saiba mais
clicando aqui. (em inglês)

Valéria Aydos, Doutora em
Antropologia Social, fala sobre a
inserção de autistas no merca-
do de trabalho. Leia aqui.
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https://anthrosource.pericles-prod.literatumonline.com/toc/15481433/2022/124/2
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/toc/15481425/current
https://journals.sagepub.com/toc/asra/current
http://analisesocial.ics.ul.pt/?page_id=38
http://www.icsoh.unsa.edu.ar/revista-andes/
https://seer.ufrgs.br/anos90
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/ajec/ajec-overview.xml
https://conexao.ufrj.br/2022/07/violencia-de-genero-e-tema-de-livro-da-editora-ufrj/
https://conexao.ufrj.br/2022/07/violencia-de-genero-e-tema-de-livro-da-editora-ufrj/
https://www.plantaciencia.com/
https://www.plantaciencia.com/
https://www.sapiens.org/biology/anthropology-of-smell/
https://www.therai.org.uk/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2022/06/o-autista-tem-direito-de-autistar-no-ambiente-de-trabalho-diz-especialista-em-inclusao-cl4lrdj8t002s0167vldc5hij.html
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Em 2019, a Cambridge Univesity Press doou 501 títulos  para o acervo da nova BFK.  Detalhes 
sobre a doação estão em nosso primeiro Boletim do doador que você pode conferir aqui. No 
momento, foram catalogados 251 livros da doação. 

Before forgiveness : the 
origins of a moral idea.

Konstan, David.

Cambridge University Press, 
2013.

The sources of social power. 
v.2

Mann, Michael.

Cambridge University Press, 
2012.

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK - DOADOS PELA CAMBRIDGE UP
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Slaves, peasants, and 
capitalists in Southern 
Angola, 1840-1926.

Clarence-Smith, W. G.

Cambridge University Press, 
2008.

The ethnographer's eye : ways 
of seeing in anthropology.

Grimshaw, Anna.

Cambridge University Press, 
2008.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
http://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/boletim_do_doador_n.1_-http:/ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/boletim_do_doador_n.1_-_cambridge.pdf_cambridge.pdf
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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.

Educação linguística em 
contextos interculturais 
amazônicos.

Albuquerque, Francisco Edviges; 
Silva, Paulo Hernandes 
Gonçalves da (Orgs.)

Cambridge University Press, 
2017.

Linguistic evolution: with 
special reference to English.

Samuels, M. L. (Michael Louis).

Cambridge University Press, 
2007.

Voracious idols and violent 
hands : iconoclasm in 
Reformation Zurich, Strasbourg, 
and Basel.

Wandel, Lee Palmer.

Cambridge University Press, 2010.

Family and inheritance : rural 
society in Western Europe, 
1200-1800.

Goody, Jack, (John Rankine).

Cambridge University Press,  
2008.

Sugar plantations in the forma-
tion of brazilian society : Bahia,
1550-1835.

Schwartz, Stuart B.

Cambridge University Press,
2004.

Prehistory of the Americas.

Fiedel, Stuart J.

Cambridge University Press,  2003.

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK - DOADOS PELA CAMBRIDGE UP
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A opção do uso do nome social por discente na UFRJ está
regida pela Resolução CEG 01/2018 que descreve como
nome social aquele adotado pela pessoa transgênero,
travesti e transexual, pelo qual é conhecida e identificada
na comunidade e no meio social. 

Saiba como solicitar o uso do nome social no cadastro da
biblioteca e em trabalho acadêmicos aqui. 

Clique aqui para saber mais.
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INFORMES

TEXTOS DA SELEÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO

Desde o incêndio que atingiu o Museu Nacional em 2018, a Biblioteca Francisca Keller
está recompondo seu acervo e suas instalações físicas, as quais atualmente passam por
reformas. Portanto, a biblioteca ainda não foi reinaugurada, e os cerca de 30 mil livros
que já recebemos estão sendo catalogados, mas eles ainda não estão disponíveis para
consulta ou empréstimo.

De modo a facilitar, dentro do possível, o acesso aos textos das bibliografias do processo
seletivo de 2022, a BFK buscou os títulos elencados nos acervos das outras bibliotecas da
UFRJ e em bases de dados assinadas pelo Portal Capes e de acesso livre. Para acessar a
pesquisa clique neste link. Lembrando que só disponibilizamos textos integrais que
estejam presentes em nossa assinatura do Portal Capes ou em bases de dados de
acesso livre.

BFK EM CASA, A. 3, N. 49, JULHO, 2022.

O Empréstimo entre Bibliotecas (EEB) é um serviço através
do qual é possível solicitar obras pertencentes a outras
bibliotecas do Rio de Janeiro e municípios próximos, desde
que elas sejam vinculadas a instituições conveniadas com a
UFRJ e respeitando a quantidade de documentos permitida
por cada Instituição. 

Clique aqui para saber mais.
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