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Nos anos recentes nas ciências sociais e, em particular na antropologia, vem
ganhando força uma crítica etnográfica ao conceito de vida que discute o seu
caráter auto evidente e que questiona os binarismos que opõem vidas
biológicas e vidas biográficas, vidas naturais e vidas sociais, os universos da
vida e da morte, das vidas humanas e não-humanas, e que foca também nos
vínculos entre as vidas humanas e a vida de outras espécies – vínculos esses
tão importantes para jogar luz sobre a dinâmica sócio biológica da pandemia
que atualmente varre o planeta. Igualmente relevante para entender o nosso
presente são as relações entre vida e economia que até a atual crise
pareciam ter ficado fora do radar das nossas disciplinas. Nesse breve ensaio
proponho uma visão dessas relações (entre vida e economia) sobre as que
venho trabalhando há algum tempo, sem imaginar nunca que elas teriam a
dramática atualidade que ganharam nos últimos meses, transformando-se
em questões estratégicas para delinear o presente e o futuro da nossa
existência coletiva.Sabemos que uma das características das crises é a
alteração radical da experiência temporal. Mais do que uma simples
aceleração, trata-se de uma verdadeira compressão da temporalidade que
colapsa presente, passado e futuro, ameaçando tornar caduca ou banal
qualquer fotografia dos acontecimentos em curso. Uma redobrada exigência
de responsabilidade para os intelectuais e para os cientistas sociais, mais do
que nunca necessitados de humildade e de alicerces empíricos. 
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"O livro aborda a presença das
forças armadas na vida política
brasileira do início do século, ao
momento atual. Desde textos já
clássicos e antigos a atuais, o
livro nos faz pensar sobre as
estruturas que embasam o
autoritarismo brasileiro. É uma -
apenas uma - das múltiplas
portas de entrada para a
situação que vivemos na
contemporaneidade brasileira."

BIBLIOTECA FRANCISCA KELLER
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Longe dos diagnósticos apressados que inundam a emergência, faz-se
necessário descrever e colocar em perspectiva.Hoje vemos, como nunca,
figuras públicas impelidas a se pronunciar sobre as relações de custo-
benefício (ou os trade-off) entre vida e economia. De Boris Johnson a Donald
Trump, de Recep Tayyip Erdogan a Jair Bolsonaro, do governador de Texas ao
presidente mexicano clama-se para que o remédio não seja mais doloroso do
que a doença, condena-se o suposto falso humanismo daqueles que valoram
a vida dos relativamente poucos (os doentes) em detrimento da vida dos
muitos (os desempregados, por exemplo). 
 
Clique no link para ler o texto na íntegra: Boletim ANPOCS
 
Federico Neiburg é professor do PPGAS e pesquisador associado ao Instituto de
Estudos Avançados de Princeton.
 
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.
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NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ
 
UFRJ tem 9.855 alunas de graduação pretas e pardas e 1.477 divididas entre mestrado e
doutorado acadêmico e profissional: Por uma ciência negra e feminina Leia aqui
 
Navega UFRJ: plataforma que oferece, virtualmente e de forma gratuita, debates, aulas públicas,
palestras, apresentações musicais, concertos, peças de teatro e performances. Leia aqui
 
Reitoria elabora formulário para avaliar acesso a recursos remotos.  Leia aqui.
 
Conheça a força-tarefa da UFRJ no combate ao coronavírus. Leia aqui.
 
 
 
CHAMADAS DE TRABALHOS 
 
Contribuições para os Boletins "Cientistas Sociais
e o Coronavírus", da ANPOCS:  Acesse aqui. 
 
Cadernos de Campo:  Chamada de trabalhos
para a edição especial "Covid-19 e os campos da
antropologia". Submissões até 31 de
maio. Acesse aqui.
 
 
 

 
PERIÓDICOS DE ANTROPOLOGIA 
ÚLTIMOS NÚMEROS 
 
American Anthropologist
March 2020. Acesse aqui.
 
Afro-Ásia
n.59, 2019 Acesse aqui.
 
Caderno CRH 
v.32, n.87, 2019. Acesse aqui. 
 
Novos estudos CEBRAP
v.38, n.3, 2019. Acesse aqui. 
 
 
 
 
 

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

 
 

BFK - TRABALHO REMOTO
 
Nesse momento de home office, a equipe da
BFK está estruturando o trabalho interno e
elaborando seus manuais de serviço que são
ferramentas administrativas que fazem o
mapeamento dos processos de uma
organização ou unidade de informação e tem
como objetivo organizar e estruturar as
atividades e possibilitar uma administração
mais eficaz do fluxo de trabalho. O
mapeamento pode ser feito através de
diretrizes que registrem o passo-a-passo de
cada tarefa. Estamos trabalhando em 3
conjuntos de diretrizes que abrangem os
principais setores de uma biblioteca: o setor
de processamento técnico (tratamento do
livro, o setor de referência (serviços de
atendimento ao usuários, incluindo as redes
sociais) e setor administrativo (que visa
coletar e organizar informações estatísticas
sobre todos os serviços e produtos da
biblioteca). 
 
 

POST MAIS CURTIDO
 NO INSTAGRAM DA BIBLIOTECA 

 

A UERGS lançou um curso sobre revistas
acadêmicas, totalmente gratuito e a distância,
com certificado de 90h. 
O objetivo do curso é apresentar conteúdos
básicos sobre processo editorial de uma
revista científica e também um pouco sobre o
sistema Open Journal System, OJS3, conhecido
nacionalmente como Sistema de Editoração
Eletrônico de Revistas (SEER). Inclui também
conteúdo de normas da ABNT tendo em vista
que trata-se de revistas nacionais. Oconteúdo
conta com vídeos e slides disponibilizados no
ambiente do curso.
Qualquer interessado no assunto pode se
inscrever, não há requisitos. Saiba mais.. 

A Revista Mana tem um novo número
disponível online 

 
v.26, n.1, 2020. 

Acesse aqui.
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