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Há um desafio imenso colocado para os/as cientistas sociais, o de interpretar, à luz de suas
experiências de pesquisa acumuladas, a realidade inédita imposta pela Covid-19 e assim
distinguir alguns fios de Ariadne no labirinto vertiginoso em que fomos lançados. Os/as que
trabalham com a sub-área da religião (notadamente da Antropologia da Religião com foco no
Cristianismo, como é nosso caso) também se sentem interpelados, pois uma série de
fenômenos relacionados a esse campo de estudos se tornaram evidentes e se potencializaram
a partir da pandemia. Devido a seu volume, o que pretendemos apresentar aqui é um registro
impressionista de sua variedade, acompanhado de algumas problematizações. São fenômenos
que embora surjam com força no caso brasileiro, possuem características comparáveis, ainda
que com variações significativas, no cenário mundial.
É sintomático que, no início de abril, quando começávamos a rascunhar essas linhas, tenhamos
encontrado na mesma tarde, em espaços virtuais distintos, três notícias em que religião e
Covid-19 apareciam relacionadas, uma espécie de emblema do caráter transversal das
questões religiosas na dinâmica da situação atual. A primeira, uma matéria da agência de
notícias A-pública, postada na página do Facebook de um colega pesquisador da área,
abordava as coalizões evangélicas que demandaram ao Presidente da República a manutenção
das igrejas abertas durante o período de isolamento social, reconhecendo-as como um serviço
essencial à população, e o apoio das lideranças evangélicas ao dia de jejum e oração convocado
pelo Presidente no Domingo de Ramos. A segunda notícia veio do Portal G1 e versava sobre
novas formas de comemoração da Semana Santa pela Igreja Católica no contexto da pandemia,
evitando aglomerações. Após a divulgação ao vivo da benção Urbis et Orbis solitária do Papa
Francisco, diretamente do Vaticano, cardeais e bispos começaram a dar tratos à criatividade
para a produção de liturgias não-presenciais. E a terceira, uma mensagem de Whatsapp, com
um link para um vídeo também postado no Facebook, que registrava o encontro de um grupo
de católicos carismáticos com o Presidente às portas do Palácio da Alvorada, no qual os fiéis
fizeram uma oração por ele e contra o comunismo.
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"O livro-coletânea Etnografia de documentos: pesquisas antropológicas entre papéis,
carimbos e burocracias, organizado por
Laura Lovekron (IMS/UERJ) e Letícia Ferreira (DAC/PPGSA/UFRJ), nasceu dos desafios
analíticos enfrentados pelas próprias organizadoras em suas etnografias pelos inquéritos e outros documentos policiais,
mas compartilhados também por diversos
antropólogos cujas pesquisas de campo
foram atravessadas, muitas vezes inesperadamente, por encontros com papéis e
outras modalidades de registros burocráticos. As principais dificuldades com as
quais nos deparamos podem ser atribuídas ao fato de que, apesar da recente proliferação de pesquisas etnográficas que se
debruçam sobre estes objetos e do renovado interesse antropológico pelo tema,
ainda não é fácil encontrar trabalhos acadêmicos que discutam ou ofereçam um
levantamento mais sistemático sobre os
caminhos teórico-metodológicos desenvolvidos e adotados na etnografia de documentos. Este é o principal objetivo desta
coletânea."

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

Embora tratem de grupos religiosos diferentes, os temas das matérias têm pontos de contato.
Primeiro, porque apontam o papel fundamental das lideranças religiosas – não apenas
evangélicas – no apoio a Bolsonaro, muitas vezes contrapondo-se ao Estado como a instância
de tomada de decisões sobre as medidas de prevenção durante a pandemia, isto é, aquelas
defendidas pela OMS, pela grande maioria dos governos estaduais e eventualmente pelo
Ministério da Saúde. Em segundo lugar, porque revelam a habilidade das igrejas em jogar com
a ambivalência dos atos religiosos de seu repertório “clássico”, como jejuns e orações, e
evidenciar sua dimensão política. Nesse sentido, orar, louvar e sacrificar são percebidos pelos
cristãos como um esforço pessoal possível a ser feito em prol do bem comum neste momento
de incertezas. Ao mesmo tempo, essas cerimônias nas quais se reza e sacrifica por algo,
inclusive para que cientistas encontrem a cura, têm efeitos de sacralização que consagram
velhas e novas lideranças religiosas.
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Assim, se, por um lado, o imbricamento entre religião e política é evidente e debatido
intensamente, a ciência desponta por outro como um personagem significativo dessa disputa.
Ironicamente, a pandemia nos traz a possibilidade de atualizar um embate clássico do
pensamento e da história ocidentais, aquele que opõe ciência e religião, e nosso desafio é não
cair na armadilha iluminista de reificar essa oposição. Para isso, sem desconsiderar que há
polarizações em jogo, também nos cabe pensar em combinações possíveis e em situações em
que ambas se reforçam e se fortalecem.
Leia na íntegra aqui.
Renata de Castro Menezes é professora associada do Departamento de Antropologia do Museu
Nacional/UFRJ, Pesquisadora Cientista do Nosso Estado, Faperj; bolsista produtividade do CNPq.

Nosso post mais curtido da semana foi a
Nota Oficial do Museu Nacional/UFRJ
lamentando o incêndio ocorrido no
prédio do Museu de História Natural da
UFMG, na manhã de segunda-feira, 15 de
junho, e se colocando à disposição para
auxiliar a instituição no que for preciso,
nesse momento difícil. Veja aqui,
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Lívia Reis Santos é pesquisadora de pós-doutorado (PNPD/Capes) do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ.
Quer publicar nesse espaço?
Envie seu texto relacionando o momento atual em que vivemos com a sua área de estudos
para o e-mail bfkppgas@mn.ufrj.br com até 600 palavras e uma imagem ilustrativa.

BFK - TRABALHO REMOTO
NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ
Nota oficial da UFRJ sobre aulas presenciais. Leia aqui
MPF recorre para que matrícula de aluna suspeita de fraudar cota seja anulada. Leia aqui.
UFRJ lança evento para reunir comunidade acadêmica. Leia aqui.

CHAMADAS DE TRABALHOS

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

Anuário Antropológico. Fluxo contínuo. Saiba
mais.

Anuário Antropológico, v.45, n.2, 2020.
Dossiê “Práticas, políticas e discursos no
campo da saúde mental”. Acesse.

Revista CPC - Dossiê "Museus universitários:
patrimônio, experiências e reflexões". Até
30/06/2020. Saiba mais.

Novos estudos CEBRAP. v.29, n. 1, 2020
Acesse
Religião & Sociedade, v.40, n., 2020
Acesse

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
BFK em casa - Sugestão
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A equipe da BFK continua trabalhando remotamente, dando ênfase aos
serviços virtuais e à comunicação
por e-mail e redes sociais com usuários. Estamos igualmente buscando
novas soluções para continuarmos
atendendo às demandas de nossa
comunidade, implementando novos
serviços e oferecendo produtos que
se adequem a essa nova realidade. Para coordenar as atividades e
manter a produção, programamos,
em conjunto com a Coordenadoria
do PPGAS, reuniões online semanais.
Todas as atas e pautas das reuniões
realizadas neste período estão organizadas e armazenadas em nuvem.
Entre o início da quarentena, em 16
de março e o final de maio, foram 31
reuniões, incluindo as reuniões entre
a equipe da BFK e a coordenação do
PPGAS, reuniões internas da equipe
e reuniões com o Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ (SiBI
/UFRJ)

https://ppgas.museunacional.ufrj.br

