
- Eu estava indo e voltando, resolvendo pendências do curso, mas nesse período tive que ficar
no confinamento. No dia em que ia comprar passagem para voltar para a aldeia, não vendiam
mais. Estou aqui no Rio, tentando escrever, ler, aproveitando esse confinamento, mas estava
sentindo muita dor no peito, crises de choro, não sei o que deu em mim. Desde dezembro
fiquei no hospital com meu ex-marido doente na UTI em coma, minha filha com bebezinho,
muita coisa que estava enfrentando, estava carregando muita coisa nas minhas costas. Me deu
um negócio bem estranho, deve ser por causa do confinamento, só saio para comprar comida.
Entrei num surto, não estou me sentindo bem...pedi ajuda. Está difícil. Queria ficar na aldeia,
mas não consegui mais. O corpo não aguenta o confinamento. Tentei ficar tranquila e
concentrada, mas está difícil.

- Obrigada pelas palavras, hoje estou mais tranquila. Estava sentindo muita dor no peito.
Depois que recebi muitas mensagens de pessoas, conversas, aliviou. Alguns parentes vieram
trazer comida, fazer as coisas pra mim, como aldeia mesmo. Na aldeia sempre tem fogueira, a
gente conversa, fuma, conta piada, história. Agora e aqui, tudo vem à tona com muita força.
Estou melhor. Vou buscar outra forma de me fortalecer.

- Estou acostumada a viver confinada em certos lugares, mas o confinamento que faz a gente
pirar não é o confinamento indígena, porque nós temos nossas regras. Este confinamento é na
cidade, num lugar totalmente diferente, sem chão. O lugar onde pode ficar confinada sem pirar
é com chão. A angústia vem por causa disso. Quero saber de você, como você está
enfrentando, fico preocupada com as amigas, com as pessoas que eu gosto. Te ouvir agora
fiquei mais aliviada também.

Transcrição de mensagens áudio recebidas por Bruna Franchetto, com autorização da autora.

Sandra Benites  [sandraarabenites@gmail.com], da etnia guarani nhandewa, é doutoranda do
PPGAS/MN/UFRJ. Seu atual projeto de pesquisa trata da vidas das mulheres guarani e tem como
título: “Mulher falando: fundamentação do  teko    tekohaa partir da visão das  nhandesy kuera    do
Mato Grosso do Sul, mostrando várias  facetas kunhangue reko”.

Texto reproduzido do Blog Corpos que Falam: um lugar para as vozes de estudantes de pós-
graduação em quarentena.

Fazer um exame antropológico do
mundo é a ambição de João de Pina-
Cabral em seu livro mais recente, a
partir de discussões desenvolvidas
em anos anteriores a respeito do te-
ma. O que é, afinal, o mundo? Ou, de
forma mais tentativa: o que é um
mundo? Aliás, há um só ou vários?
Como habitamos o nosso e acessa-
mos o do outro? O do outro nos é
acessível? Se não é, como a etnogra-
fia, então, é possível? Podemos habi-
tar mais de um mundo durante uma
mesma vida? O livro pretende res-
ponder a todas essas perguntas, o
que já demonstra o tamanho da em-
preitada que se coloca o autor que,
para isso, mobiliza estudos de filoso-
fia analítica, teoria da linguagem, psi-
cologia cognitiva e de história e teo-
ria antropológicas, além de seus pró-
prios trabalhos de campo no Portu-
gal rural (Alto Minho), em Macau, e
no sul da Bahia, para oferecer res-
postas que escapem do que ele
chama de “falácia do tudo-ou-nada".

Continue lendo clicando aqui.
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BIBLIOTECA FRANCISCA KELLER

Zap da Quarentena I
Por Sandra Benites

Foto: Reprodução do Blog Corpos que Falam
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BFK em casa, 20 jul, n.13, 2020.

https://corposquefalam.weebly.com/
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132020000100800&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt


PÁGINA DA BIBLIOTECA

Publicamos essa semana na página da
biblioteca no site do PPGAS, um novo menu
com um conteúdo muito rico e importante
para os usuários: a seção de Tutoriais. 

Nela, estão elencados tutoriais elaborados
por algumas bibliotecas da UFRJ e pela
equipe da BFK explicando como utilizar
alguns serviços oferecidos e como acessar
algumas bases de dados.

Além dessa lista, elaboramos um tutorial
com o passo-a-passo sobre as etapas de
desenvolvimento de teses e dissertações,
desde a fase inicial com sua normalização,
passando sobre os documentos necessários
durante a defesa e, por fim, quais as etapas
finais e como realizar a entrega do trabalho.

Sobre o Blog Corpos que Falam

"O propósito dessa iniciativa é a criação de um espaço virtual para acolher contribuições de
alunos do Programa de Pós Graduação em Antropologia Social/Museu Nacional (PPGAS/MN) e
do Programa de Pós Graduação em História das    Ciências e da    Saúde da Fiocruz
(PGHCS/Fiocruz) que expressem suas (sobre)vivências nesse longo período da quarentena
impelida pela pandemia Covid-19."

Acesse aqui o Blog Corpos que Falam. 

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.

O site do PPGAS agora tem um espaço exclusivo para textos sobre a pandemia do coronavírus. 

Clique aqui para acessar.

NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ

UFRJ desenvolve teste de detecção da
COVID -19 de baixo custo e que pode
ser aplicado em grande escala. Leia
aqui. 

UFRJ anuncia calendário de aulas
remotas. Leia aqui. 

Os desafios das Universidades
públicas federais no Brasil em pauta.
Leia aqui. 

O dinossauro nascido do fogo. Leia
aqui. 

Agendamento de teste do COVID-19
do corpo social da UFRJ. Leia aqui. 
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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 
BFK em casa - Sugestão

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

Anthropology in Action, v.27, n.1, 2020.
Acesse.

American Ethnologist, v.46, n.4, 2019.
Acesse.

American Sociological Review, v.85, n.3,
2020. Acesse.

NA MÍDIA

Plataforma de monitoramento da
situação indígena na pandemia do
novo coronavírus (Covid-19) no Brasil.
Acesse aqui.

Interfaces entre vulnerabilidades,
governança, inovação e capacidade de
resposta à COVID-19 no Nordeste
brasileiro. Leia aqui.

Povo Marubo na Terra Indígena Vale
do Javari tem primeira morte
confirmada por Covid-19.  Leia aqui. 

Clique aqui para acessar diretamente
esse tutorial e qualquer dúvida ou co-
mentário sobre esse conteúdo, entre
em contato através do nosso e-mail
bfkppgas@mn.ufrj.br ou pelo formu-
lário de atendimento remoto (clique
aqui).  Esse retorno é primordial para
podermos aprimorar nossos produtos.

https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.sibi.ufrj.br/
https://corposquefalam.weebly.com/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/pandemia.html
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/16/ufrj-desenvolve-teste-para-covid-19-de-baixo-custo-que-pode-ser-produzido-em-larga-escala.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/16/ufrj-desenvolve-teste-para-covid-19-de-baixo-custo-que-pode-ser-produzido-em-larga-escala.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/09/ufrj-anuncia-calendario-de-aulas-remotas.ghtml
https://conexao.ufrj.br/2020/07/15/os-desafios-das-universidades-publicas-federais-no-brasil-em-pauta/
https://conexao.ufrj.br/2020/07/10/o-dinossauro-nascido-do-fogo/
https://agendamento.coronavirus.ufrj.br/
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aia/27/1/aia.27.issue-1.xml
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/toc/15481425/2019/46/4
https://journals.sagepub.com/toc/asra/85/3
https://covid19.socioambiental.org/?gclid=EAIaIQobChMI1vrN_v2-6gIVEAyRCh3NIA64EAAYASAAEgJZ7vD_BwE
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/interfaces-entre-vulnerabilidades-governanca-inovacao-e-capacidade-de-resposta-a-covid-19-no-nordeste-brasileiro/
https://trabalhoindigenista.org.br/povo-marubo-na-terra-indigena-vale-do-javari-tem-primeira-morte-confirmada-por-covid-19/?fbclid=IwAR3L0m4b0tsu6dP20aJhNN7rpEZ3v_maTD3_l5Fw_BfggZ3jHeseP2Uua4g
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-24/maes-yanomami-imploram-pelos-corpos-de-seus-bebes.html
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/tutoriais.html
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/atendimento-remoto.html

