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A vulnerabilidade dos povos originários diante do COVID-19 tem sido
colocada a partir de diferentes perspectivas que ressaltam, todas, não
apenas um perfil epidemiológico altamente sensível, como também a
precária situação do sistema de saúde e sanitário local que os atende.
Sem dúvida, entre eles são os anciãos os que apresentam uma maior
fragilidade ao contrair o vírus e desenvolver complicações acompanhas
de outras morbidades.
 
Quando as noticias sobre o coronavirus chegaram às terras indígenas,
bem depois dos primeiros casos terem sido confirmados nas cidades,
muitos anciãos decidiram sair da área povoada de suas comunidades
para se isolar nas suas roças ou foram afastados das cidades para que
se retirassem nas aldeias. Esta estrategia de sobrevivência, que agora
conhecemos pelos rótulos #YoMeQuedoEnCasa (Perú) e #FicaEmCasa
(Brasil), é bem conhecida por eles, já que seus antepassados fizeram
mais ou menos o mesmo diante de outras doenças que os estrangeiros
trouxeram consigo repetidas vezes ao longo do tempo.Com suas
narrativas, os anciãos têm guiado o pensamento dos jovens líderes, que
não viveram essas terríveis experiências, para que tomem a decisão de
fechar suas comunidades de modo a conter a propagação do vírus no
interior delas.
 
(continua na próx. página)
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Indicação de leitura
por Renata de Castro Menezes
Profª. associada do PPGAS-MN/UFRJ

Indico a leitura de duas obras  de
Georges Didi Huberman, Cascas 
e A Sobrevivência dos Vagalumes, que
utilizei em meu curso “Sobre coisas e
pessoas, entre cinzas, ruínas, resgates e
memórias”, em 2019/2.  Em ambas, o
que está em discussão é a percepção
de pequenos (e simultaneamente
imprescindíveis) gestos de resistência,
através da análise de imagens. Mas se
em Cascas o autor parte de uma visita
aos campos de concentração de 
Auschwitz-Birkenau, o que confere ao
trabalho um tom melancólico, em 
Vagalumes ele usa formulações de
Pasolini para se afastar de uma visão
apocalíptica do mundo. São trabalhos
curtos e sua leitura combinada produz
um equilíbrio interessante.
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Cada ancião indígenas guarda uma e, em muitos casos, duas ou mais das
cerca de de 350 línguas dos povos originários da Amazônia e muitas
outras das terras baixas da América do Sul. Eles são os falantes apontados
como referencias da “fala bonita” em uma população com alta vitalidade
lingüística, já que acumularam conhecimentos ao longo de sua vida. Em
outros casos, os anciãos são os últimos guardiões de línguas das quais são
os únicos falantes.
 
Clique no link para ler o texto na íntegra: ABRALIN Notícias
 
Bruna Franchetto é professora do PPGAS 
 
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
 
Uma equipe de pesquisadores do CCS está produzindo uma série de vídeos com resumos de
artigos sobre o Coronavírus. Leia aqui 
 
Covid-19: Pandemia não atrasa projetos de restauração do Museu Nacional. Leia aqui
 
Editora UFRJ disponibiliza livros para download gratuito. Leia aqui
 

CHAMADAS DE TRABALHOS 
 
Mediações - Revista de Ciências Sociais: dossiê
"Materialidades e agências na América Afro-
Latina". Submissões até 15/08/2020. Saiba mais.
 
Horizontes Antropológicos: dossiê "Governança
Reprodutiva". Submissões até 30/09/2020. Saiba
mais.

PERIÓDICOS DE ANTROPOLOGIA 
ÚLTIMOS NÚMEROS 
 
Revista de Antropologia USP
v.63, n.1, 2020 Acesse aqui
 
Mediações: Revista de Ciências Sociais
v.25, n.1, 2020. 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
 
A BFK desenvolveu uma nova
ferramenta de atendimento remoto
para auxiliar nossos usuários de
forma mais direta e rápida.
 
Além dos nossos canais usuais de
atendimento, criamos um
formulário simples e rápido para
você fazer suas solicitações à
biblioteca, como pedidos de artigos,
dúvidas sobre normalização, acesso
à bases de dados, emissão de nada
consta e quaisquer outras
informações.
 
Acesse o formulário.
 
O formulário está disponível
também em nosso site.
 

POST MAIS CURTIDO
 NO INSTAGRAM DA BIBLIOTECA 

 

 
A Editora Krager e o Portal Capes estão
oferecendo gratuitamente, até 30 de junho,
dois cursos online e com conteúdo em inglês
para melhorar a jornada acadêmica dos
estudantes:
 
- How to write an Effective Research Paper -
Oferece orientações úteis sobre como planejar
e preparar seu artigo de pesquisa para enviá-
lo a um periódico para avaliação. Sugere
maneiras práticas para que o usuário planeje
seu processo de escrita, antes de passar para
os estilos de escrita..
 
- How to Submit a Journal Article and Get it
Published  - Aborda pontos importantes que
devem ser considerados ao enviar artigos para
periódicos. Concentra-se em critérios de
autoria, questões relacionadas a conflitos de
interesse e sistemas de envio de manuscritos
usados por editoras populares. Saiba mais.

 
ORCID

 
O ORCID (Open Reasercher an Contributor ID) é
um identificador digital de autores que busca
resolver o problema de ambiguação de nomes
e de interoperabilidade de sistemas,
personalizando o autor ao conectar todos os
seus trabalhos e, assim também, potencializar
suas possibilidades de citação.
 
Clicando na imagem ao lado, você pode ver um
vídeo curto e bem resumido sobre o que é e
quais as funções de uso do ORCID.
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