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Atualidades da ciência

Expedição científica nas terras do Vale do Ribeira

Durante o período de 8 a 11 de novembro de 2022 o projeto GENgiBRe, "Relação com a natureza e igualdade de gênero. Uma contribuição à teoria crítica a partir de práticas e mobilizações feministas na agroecologia no Brasil" realizou uma Expedição Científica. Inspirada na metodologia da
Caravana desenvolvida no movimento agroecológico, esta Expedição tomou a forma de uma Caravana agroecológica feminista.

Foi organizada em diálogo com as organizações do Vale do Ribeira para que as mulheres mobilizadas em torno da agroecologia neste território e da Zona na Mata, em Minas Gerais, junto de outras mulheres aliadas da cidade, se encontrassem para trocar conhecimentos, experiências e estratégias
de mobilização, além de mudas, sementes, receitas e festejos! Durante estes quatro dias passaram por territórios que vêm sendo impactados pela mineração, pelo agronegócio, por projetos do “capitalismo" chamado "verde”, e de um modelo de conservação ambiental que envolve a expulsão de
comunidades locais.

Última reunião da primeira fase do LMI TAPIOCA

 A última reunião TAPIOCA 1 ocorreu durante os dias de quarta-feira 16 e quinta-feira 17 de novembro através da plataforma ZOOM. O primeiro dia foi dedicado a apresentações de sínteses completas sobre o que foi realizado e adquirido usando uma abordagem interdisciplinar desenvolvida.

No segundo dia, os palestrantes expuseram uma serie de resultados recentes (ligados ao AMAZOMIX), bem como o projeto TAPIOCA 2 apresentado em julho deste ano e algumas novas propostas enviadas ou recentemente concedidas.

 

Primeiro encontro AMAZOMIX pós-cruzeiro: resultados preliminares

Os resultados preliminares da missão AMAZOMIX foram apresentados na primeira reunião pós-cruzeiro AMAZOMIX em 6 de dezembro, em Recife.

Um dos objetivos desta reunião era iniciar uma reflexão interdisciplinar e comparar as respostas abióticas e bióticas obtidas a partir dos diferentes dados.

 

Um encontro entre pesquisadores e representantes de pescadores artesanais na Amazônia

De 5 a 13 de dezembro, no âmbito das missões Bonds e Saberes, o grupo de pesquisadores do IRD, Cirad, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro e membros da SAPOPEMA organizaram uma reunião de encerramento do primeiro ciclo de atividades com os representantes
dos pescadores artesanais da região (colônias de pescadores de Santarém, Óbidos, Jurutí, Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas (MOPEBAM) e FEAGLE), os representantes dos secretariados municipais e do Estado do Pará responsáveis pelo meio ambiente.

Depois os pesquisadores visitaram as comunidades na área do Rio Arapiuns, onde foram organizadas sessões do jogo Pesca Viva, seguidas de discussões.

Programa de Mobilidade Internacional França/Estado do Rio de Janeiro 2023

A Embaixada da França e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) lançam uma nova edição do Programa de Mobilidade Internacional França/Estado de Rio de Janeiro.

Para o próximo ano, pesquisadores e professores-pesquisadores, estabelecidos na França, serão convidados a passar de 15 a 60 dias desenvolvendo uma parceria com uma equipe do Estado do Rio de Janeiro. Reciprocamente, os pesquisadores fluminenses também poderão passar de 15 a 60
dias no laboratório francês.

A mobilidade tem que começar entre 01/06/2023 e 01/12/2023, e ocorrer entre 01/06/2022 e 31/01/2023.

As propostas deverão ser submetidas até 16/01/2023 à FAPERJ, através do site web.

 

Edital 2023 – Apoio a eventos científicos franco-brasileiros no Nordeste

O Consulado Geral da França em Recife acaba de lançar o edital de apoio a eventos científicos franco-brasileiros no Nordeste para o ano de 2023.

O edital tem o objetivo de apoiar o debate de ideias e eventos científicos organizados no Nordeste do Brasil que impliquem na participação de personalidades científicas e universitárias francesas.

Todas as disciplinas são elegíveis a esse edital. Os dossiês de candidatura (ver os documentos abaixo para download) devem ser enviados até a data limite de 31 de março de 2023. Os resultados serão anunciados no mês de abril.

 

Edital - Jornadas Jovens pesquisadores em Ciências Humanas e Sociais

Na semana do dia 24 de abril, a Embaixada da França no Brasil e a Universidade de Brasília (UnB) organizarão a 3ª edição das “Jornadas Jovens pesquisadores em Ciências Humanas e Sociais (CHS): Olhares Cruzados França-Brasil”.

Este seminário permitirá a jovens pesquisadores apresentarem seus projetos de pesquisa em andamento ou até mesmo os trabalhos já defendidos entre 2019 e 2022.

O edital é voltado aos pesquisadores que atendam aos 4 critérios abaixo: ser de nacionalidade francesa, de um país membro da União Europeia ou de nacionalidade brasileira; ter projeto de pesquisa sobre o Brasil (para a parte francesa) e sobre o Brasil ou a França (para a parte brasileira); estar
oficialmente inscrito no Mestrado, Doutorado ou em estágio de Pós-doutorado em estabelecimento de ensino superior e pesquisa francês ou brasileiro; não ter mais de 40 anos em 2023.

Candidaturas até 23 de Janeiro de 2023

Seminários

Sessão "Cross-border health, one neglected global health challenge"

O IRD e o LMI Sentinela co-organizaram a sessão "Cross-border health, one neglected global health challenge" na conferência
GEOMED'22 em Irvine, Califórnia, que ocorreu de 12 a 14 de outubro de 2022.

Esta sessão permitiu apresentar as problemáticas específicas dos territórios transfronteiriços que têm um impacto sobre a saúde
das populações que ali vivem: oferta e acesso aos cuidados de saúde sub-nominais, mobilidade transfronteiriça e vias de
cuidados transfronteiriços, não interoperabilidade dos dados e dos sistemas de informação para a vigilância, cooperação
transfronteiriça, etc.

A variedade dos contextos apresentados pelos palestrantes também permitiu destacar os pontos comuns a todos esses
territórios.

4º Seminário da Rede do Patrimônio Intangível Afro-Americano na América Latina

No dia 21 de outubro às 18 horas, ocorreu o 4º seminário da Rede do Patrimônio Intangível Afro-Americano na América Latina.
Marcia Sant'Anna da Universidade Federal da Bahia e os peruanos Rosa Calchado e Luis Rocca do Museu Afro-Peruano de Zaña,
Peru, falaram respectivamente sobre a experiência de gestão do IPHAN para o setor de Patrimônio Intangível e a dança afro-
americana chamada Baile Tierra, bem como sobre a patrimonialização de Zaña.

O seminário tinha como objetivo comparar as diversas políticas públicas no Brasil e na Colômbia através dessas três experiências
distintas.

 

A capoeira no Rio de Janeiro, 1948-82

Matthias Röhrig Assuncão, mestre da University of Essex, apresentou a 5ª palestra da rede de estudos dos Patrimônios afro-
ameríndios na América Latina, no dia 8 de novembro, das 19h às 21h e, desta vez, presencial no Unirio, Rio de Janeiro! Os estilos
Regional e Angola da Bahia chegaram ao Rio de Janeiro trazidos por migrantes baianos, a partir da década de 1950.

Venezuela: Folclore Nacional versus Folclore Regional, Música Llanera e Tamunangue

Para o nosso sexto seminário da Rede de Patrimônio Imaterial Afro-Americano na América Latina, na segunda-feira, 5 de dezembro,
recebemos a artista venezuelana Luzmira Zerpa e a pesquisadora brasileira Aline Guerra. .

Luzmira Zerpa, música, dançarina e performer diplomada da Universidade de Essex, falou-nos de um patrimônio de dança chamado

https://www.youtube.com/channel/UCoV6J24qg5SZKVHAQzqhIUg
https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil
https://twitter.com/ird_fr
https://bresil.ird.fr/
https://www.instagram.com/ird_fr/?hl=fr
https://pt.ird.fr/expedicao-cientifica-nas-terras-do-vale-do-ribeira
https://www.dropbox.com/s/g939ow318cp7a0s/ProgrammeTAPIOCA-2022-11-16-17.docx?dl=0
https://pt.ird.fr/um-encontro-entre-pesquisadores-e-representantes-de-pescadores-artesanais-na-amazonia
https://pt.ird.fr/programa-de-mobilidade-internacional-francaestado-de-rio-de-janeiro-2023
https://recife.consulfrance.org/Edital-2023-Apoio-a-eventos-cientificos-franco-brasileiros-no-Nordeste
https://pt.ird.fr/edital-jornadas-jovens-pesquisadores-em-ciencias-humanas-e-sociais
https://sites.uci.edu/geomed2022/
https://pt.ird.fr/patrimonios-imateriais-afro-amerindios-e-politicas-publicas-na-america-latina


E foi aqui, no Sudeste, que se desenvolveu então o estilo com mais adeptos atualmente, no Brasil e no mundo, a chamada
Capoeira Contemporânea. Este projeto procura entender melhor sua emergência no Rio de Janeiro, pesquisando e reunindo
material de várias fontes, segundo seis eixos temáticos: mestres, malandros da antiga, rodas de capoeira, grupos, lugares de
memória, e capoeira na sociedade e cultura.

Tamunangue e Aline Guerra, doutoranda na UFF e na EHESS (França) apresentou a sua análise sobre o patrimônio da Congada em
Minas Gerais, abordando as tensões existentes nas relações entre os gestores e os detentores deste patrimônio imaterial.

Jornada de estudo "As pesquisas participativas no IRD, rumo a uma estrutura compartilhada?"

O departamento de Sociedades e Globalização (SOC) organizou em Montpellier, em 25 de novembro de 2022, a Jornada de
estudo "As pesquisas participativas no IRD, rumo a uma estrutura compartilhada?".

O dia começou com uma apresentação da pesquisa sobre práticas participativas na co-produção da ciência e do conhecimento.
Posteriormente, pesquisadores de Laboratórios do IRD (UMR) puderam compartilhar suas experiências de pesquisa participativa
nos países parceiros.

Este seminário pôs em evidência os temas da construção, implementação e restituição de projetos participativos; novas
abordagens científicas; pesquisa participativa no âmbito institucional; questão da pesquisa participativa e consentimento prévio;
reapropriação da ciência pela política; pesquisas participativas e formação.

Participantes : Sônia Magalhães Barbosa (UFPa), Laure Emperaire, diretora de pesquisa (IRD –PALOC), Isabelle Hillenkamp
(CESSMA)

Terceira conferência “South America Water from Space”

Itaipu Binacional recebeu em seu anfiteatro, de 21 a 25 de novembro, especialistas, estudantes, técnicos, acadêmicos e
pesquisadores de vários países. O objetivo era discutir avanços científicos recentes e perspectivas sobre o uso de observações de
satélite para medir e estudar os recursos hídricos do planeta, especialmente na América do Sul.

A terceira edição da conferência "South America Water from Space" realizou-se a poucas semanas do lançamento do satélite
«Surface Water and Ocean Topography» (SWOT), previsto para o dia 15 de Dezembro.

IV COIMI - Congresso Internacional dos Mundos Indígenas

O tema genérico escolhido para esta edição do IV COIMI Europa foi Territórios, territorializações e saberes ancestrais em
fronteiras. O congresso aconteceu em três cidades (Paris, Lisboa e Sevilha), cada uma com um tema específico.

Durante os dias CREPAL em Paris, em 24 e 25 de novembro de 2022, no âmbito do projeto Ameríndias, história e futuro dos
povos indígenas, Sônia Magalhães Barbosa (UFP), Laure Emperaire (IRD - PALOC) e Pascale de Robert (IRD-PALOC) apresentaram
trabalhos centrados nas trajetórias e realizações emblemáticas de mulheres indígenas, principalmente brasileiras e guianas que,
dentro ou fora da sua comunidade, através da arte, da escrita, do compromisso político e social, ou da atividade científica
distinguem-se hoje.

De 28 a 29, em Lisboa e de 1 a 2 de Dezembro, em Sevilha, a temática tratava sobre os «povos indígenas em resistência no
passado e no presente: Territorialidades e fronteiras interétnicas».

Contra as doenças vectoriais: a teledetecção espacial em socorro

Em 13 de dezembro de 2022, Emmanuel Roux (IRD UMR ESPACE-DEV) apresentou a web conferência «Contra as doenças vectoriais:
a teledetecção espacial em socorro».

Desde 1970, a exploração dos dados sobre o estado da superfície terrestre recolhidos a partir de plataformas de satélite percorreu
um longo caminho. Quantidade, qualidade, resoluções espaciais, temporais e espectrais de informações, acesso a dados,
abordagens e capacidades de processamento, todas essas dimensões têm melhorado continuamente. Longe de ser uma ferramenta
simples, a teledetecção deu origem a uma série de questões científicas específicas e altamente interdisciplinares.

O estudo e o controlo das doenças vectoriais beneficiaria muito com uma melhor utilização da teledetecção, que intervém na
definição dos planos de amostragem dos estudos de campo, caracterização ambiental para o estudo da bio-ecologia dos vetores,
mapeamento de habitats favoráveis aos vetores e/ou reservatórios, ou ainda o estudo dos fatores de exposição e vulnerabilidade
das populações humanas.

Ciência para todos!

Conferência de imprensa “Enfrentar as alterações climáticas e a erosão da biodiversidade: as soluções estão também no Sul”

 A conferência "Enfrentar as alterações climáticas e a erosão da biodiversidade: as soluções estão também no Sul” aconteceu na quinta-feira, 3 de novembro, das 10h às 11h, no Instituto do Mundo Árabe, em Paris, e também foi transmitida em redes sociais.

Após um verão quente sem precedentes na França e na Europa, e como prelúdio à COP15 e COP27, este encontro com a imprensa visava reverter o paradigma Norte-Sul, colocando as soluções co-construídas com nossos parceiros à frente da mídia francesa e dos países em vias de
desenvolvimento. Com efeito, a mídia dos países com os quais o IRD co-constrói soluções de base científica foi convidada também.

 

Apresentação do Filme “Os guerreiros do guerreiro” no Museu Theo Brandao dia 10 de novembro as 19h30 em Maceió.

A partir de uma viagem conjunta com os membros do Guerreiro Treme Terra Mundial da cidade de Atalaia, em 2002-2003, que levou os diretores franceses do filme Philippe Degaille e Christine Douxami no interior de Alagoas, o filme retrata com carinho a luta desses verdadeiros guerreiros.
Passando por muitas dificuldades eles vibram pela sua arte e cada dia é um caminho novo até inesperadas formas de liberdade e de criatividade.

Do Indio Péri, até o Zabele, o Lubizomen, o Boi, o Mateus e os seus palhaços passando pela poesia do finado mestre Zé Laurentino (José Laurentino Sirilo), o filme narra o orgulho de ser um “povo guerreiros”, brincantes insaciáveis e movidos pela coragem !

Apoio : IRD/ Unirio-Nepaa/ Labhoi/ IMAF/ UFC
Diretores: Christine Douxami et Philippe Degaille

POP’CAST - MENTES PESQUISADORAS: Uma ofensiva das mulheres cientistas

Se lhe disserem "mulheres cientistas", que nomes lhe vêm à mente?

Com a possível exceção de Marie Curie, poucas mulheres na ciência são conhecidas do público em geral.

Seu trabalho e seus nomes foram muitas vezes esquecidos, embora químicas, psiquiatras, astrônomas, físicas e engenheiras tenham sempre desempenhado um papel na história da pesquisa científica mundial.

As alianças francesas no Brasil estão por trás do podcast "Mentes Pesquisadoras" : uma série de retratos, destinados a destacar as pesquisadoras de língua portuguesa e francesa que deixaram sua marca na história da ciência. Os primeiros 2 episódios em português e francês já foram publicados.
Uma oportunidade para o público de língua portuguesa e francesa aprender sobre a história e as posições destas mulheres inspiradoras!

Café Científico “A Amazônia Brasileira, um outro olhar”

O nosso último café scentifique do ano articulou-se em torno do filme «Amazônia brasileira: um outro olhar», de Emilie Rozand, dirigido pelo Cirad.

Tivemos o prazer de receber no dia 12 de dezembro na Aliança Francesa de Brasília, o Jean-Luc Battini, director regional do CIRAD, e a Stéphanie Nasuti, pesquisadora da Universidade de Brasília. Jean-Luc Battini nos apresentou o filme e Stéphanie Nasuti nos contou sobre as ações realizadas no
âmbito do projeto Odisseia.

Os temas do filme foram a organização da restauração da paisagem no âmbito da exploração agrícola, mas também no município de Paragominas, as práticas de vigilância territorial da reserva indígena pelas Mulheres Indígenas Gurupi e o desenvolvimento sustentável do setor do açaí na
Amazônia Oriental no âmbito do projeto InteRegUE "Ação Açaí".

Co-organizadores :  Embaixada da França no Brasil, Aliança Francesa de Brasília, CIRAD, IRD 

A mega-barragem de Belo Monte: reflexões sobre seus impactos

Desde que foi planejada, a barragem de Belo Monte continuou a gerar controvérsia e debate sobre os efeitos sociais e ambientais da infra-estrutura hidrelétrica na Amazônia.

Em 14 de dezembro de 2022, no MNHN, em Montepellier, Sônia Magalhães Barbosa (IRD-PALOC), apresentou a conferência "Reflexões sobre os impactos ambientais, sociais e cosmológicos da energia hidrelétrica: a mega-barragem de Belo Monte."

Ao privilegiar uma perspectiva socioantropológica, este evento tinha por objetivo analisar a emergência de processos socioambientais caracterizados pela desterritorialização, pela destruição das condições de reprodução dos modos de vida locais e pelas desordens cosmológicas que se impõem
aos povos ameríndios e outras comunidades locais tradicionais. Isto levanta a questão do que significa o termo "energia renovável" quando seus efeitos socioambientais são mais freqüentemente ignorados.

 

Publicações em destaque

Tradução do livro coletivo « Réorganiser la reproduction sociale, démocratiser l'économie solidaire, repenser la valeur » em espanhol

A tradução em espanhol do livro “Réorganiser la reproduction sociale, démocratiser l'économie solidaire, repenser la valeur” co-editado por Isabelle Guérin e Isabelle Hillenkamp (pesquisadoras do IRD), acaba de ser publicada. Em um contexto de crise de reprodução social e crescente desigualdade,
inúmeras iniciativas lideradas por mulheres emergem e transformam-se em força política.

Este livro explora práticas realizadas por grupos de mulheres em seis regiões da América Latina e da Índia. Inova propondo uma análise feminista que renova em profundidade as perspectivas sobre a economia solidária.

Nestes tempos de grandes mudanças e incertezas, este livro oferece um vislumbre de esperança diante das crises ecológica, econômica, social e democrática que abalam todo o planeta.

O que está por vir

Trajetórias de pesquisa na Amazônia brasileira

Fruto de um trabalho coletivo, esta obra apresenta os trabalhos realizados na Amazônia brasileira pelo IRD e seus parceiros há mais de trinta anos.

Os diferentes temas e projetos de pesquisa são descritos numa perspectiva histórica e evolutiva: em primeiro lugar, centrados nos inventários e nos conhecimentos das espécies ou das redes hidrológicas, a pesquisa abriu-se então à gestão de recursos e à protecção da biodiversidade. Cada
capítulo destaca o papel da ciência na gestão sustentável dos ecossistemas amazónicos e no apoio às políticas públicas.

Essa ciência realizada, envolvida no diálogo com as sociedades, traça as bases para uma adaptação sustentável na Amazónia brasileira. A sua data de publicação está agendada para 1 de fevereiro de 2023.
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Autores : IRD e seus parceiros

Publicação de um livro coletivo em colaboração com PALOC – UFOPA

No âmbito da missão SWOT, o IRD, o CNES e vários institutos da América do Sul (universidades, agências estaduais e federais) lançam o ciclo de conferências "South America Water from Space". O trabalho coletivo “Temas e Documentos para o ensino de História” acaba de ser publicado.

Destinado aos alunos e professores do ensino médio no Brasil, este livro apresenta o uso dos arquivos judiciais no ensino da história da Amazônia brasileira no ensino médio.
 
O lançamento acontecerá no dia 14 de fevereiro de 2023, em Santarém, com convidados institucionais e também com as escolas para as quais o livro é destinado. A versão impressa do livro será distribuída aos professores da escola.

 

Lançamento do Projeto Horizon Europe INOVEC

No próximo dia 14 de Fevereiro, em Montpellier, o projeto INOVEC, que reúne 21 parceiros, incluindo o Brasil (FIOCRUZ e UNESP), organiza um simpósio sobre a pesquisa e a inovação na luta anti-vetorial.

Este simpósio visa rever o desempenho de novas ferramentas, identificar lacunas, e promover a pesquisa colaborativa e o intercâmbio entre setores e disciplinas. Deverá permitir melhorar os nossos conhecimentos e a nossa compreensão sobre o potencial destes novos instrumentos de
diagnóstico, controle de vetores e abordagens baseadas na ciência cidadã para a vigilância e o controle dos vetores de mosquitos invasores.

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto XX SBSR (2023)

O XX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto acontecerá de 3 a 5 de Abril de 2023 no Centro de convenções de Florianópolis, Brasil.

Tem como objetivo congregar a comunidade técnico-científica, empresarial e usuários de maneira geral das áreas de sensoriamento remoto, geoinformática e de suas aplicações para a apresentação de trabalhos e debates sobre as pesquisas, desenvolvimento tecnológico, ensino e a política
científica realizados no país e no mundo nos últimos dois anos.

Informamos que o prazo para submissão de trabalhos foi prorrogado até 31 de outubro de 2022.

Representação do IRD no Brasil
Léa SERVAIS
Encarregada de comunicação e cultura cientifica

Campus Universitário Darcy Ribeiro Av. L3 Norte, Ed. Finatec – Asa Norte
Brasília
Tel : +55 61 3248-5323
Para cancelar a subscrição, por favor contacte lea.servais@ird.fr
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