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Yuk Hui: Your work has been very inspiring for me, especially
your notion of multinaturalism, and your effort to escape
relativism and constructivism. I take it generally as a strategy to
question and destabilize the categories that we have inherited
from modern European thought, which were universalized
through the modernized and standardized education system. It is
precisely the question of category and translation that seems to
me crucial and urgent to take up again, which I believe
anthropologists have been working on for decades, something
that philosophers have yet to appreciate and learn from. Western
philosophy is fundamentally the pursuit of the universal through
different means, and it is always in tension with the other
systems of categories; and to justify its own existence, it is
obliged to resolve this problem by formulating a historical
progress of the spirit, which as you have noted, was the
precursor of “culture.” This also appeared in the writings of the
philosophers turned anthropologists. Your notion of multinaturalism also introduces a certain achronicity to this discourse,
and your latest work with your wife Deborah Danowski, The Ends
of the World, has also challenged a Christian monotheist time
presupposed in Quentin Meillassoux’s thesis on contingency. I
think this opening is very significant for us to be able to rethink
many categories and the relations between them.
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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
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Eduardo Viveiros de Castro: I am not sure if I fully understand your point, to wit, that the
notion of multinaturalism introduces a certain achronicity into Western (post-Christian)
philosophical discourse. Anyway, I am always surprised by the practically unanimous
convergence among modern Western philosophers regarding the metaphysical superiority of
time over space a superiority not exempt from a strong anthropocentric component. Although
the “work” done by the concept of time in different philosophies is of course different (Kant,
Hegel, Bergson, Heidegger, Benjamin, and others), the association of spatiality with the pagan,
primitive or archaic “other” suggests that the obsession with temporality is one of the deepest
and most obvious marks of Jewish and Christian messianism on modern and (precisely!) “post-”
modern philosophical discourse. The long-drawn-out crisis of the idea of progress—or rather,
the (temporal) mismatch between the glaring failure of the philosophical idea and its stubborn
persistence in geopolitical practice (“globalization”) and the ongoing ecological (spatial)
catastrophe suggest that the time of “time” may be about to pass, and that the present calls for
a renewed philosophical attention to space, place, or as you call it, locality. The massive physical
displacement of human and non-human populations due to climatic changes, as well as the
technical fantasies of planetary “deterritorialization” of the species and colonization of the solar
system are some of the indications of this need.
[...]
Continue lendo clicando aqui.
Eduardo Viveiros de Castro (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ)
Yuk Hui (City University of Hong Kong)
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CHAMADAS DE TRABALHOS

É preciso descolonizar as
mentes e as políticas educacionais. Veja aqui.

Faculdade de Direito da UFRJ
nega título de doutor honoris
causa a Nei Lopes. Acesse.

Revista Horizontes Antropológicos.
Dossiê Antropologia e deficiência. Até
30/09. Clique aqui.

Relatório aponta que PE é o 3º
estado em número de conflitos relacionados à pesca. Veja
aqui.

De olho no futuro: Plano
Diretor e as projeções da UFRJ
para os próximos dez anos.
Acesse.

Cadernos de campo: revista de ciências
sociais (UNESP). Dossiê Pensamento
Político e Social no Brasil, áreas em
interseção. Até 05/10. Clique aqui.

A tradução da literatura brasileira no Egito. Veja aqui.
“Desgoverno transformou genocídio em projeto e encontrou eco”, diz professora indígena. Veja aqui.
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CHAMADAS PARA PUBLICAÇÃO DE RESENHAS
As resenhas publicadas em Religião e Sociedade pretendem apresentar
aos seus leitores livros lançados recentemente (nos últimos 2 anos) sobre
a temática da religião em suas diversas possibilidades de conexões com a
sociedade, e que contenham reflexões resultantes de pesquisas originais a
partir do complexo de disciplinas das humanidades e ciências sociais. As
resenhas devem ser submetidas à revista pelo portal scielo.br/rs, onde
também estão disponíveis todas as instruções aos autores.
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LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BK
A Igreja Universal e seus demônios:
um estudo etnográfico
Autor: Ronaldo de Almeida
São Paulo: Terceiro Nome, 2009.
Doador: o autor

Memória e sociedade:
os Tumbalalá e as redes de trocas
no submédio São Francisco
Autor: Ugo Maia Andrade
São Paulo: Humanitas, 2008.
Doador(a): Hippolyte Brice Sogbossi

A casa & a rua:
espaço, cidadania, mulher e morte
no Brasil
Autor: Roberto DaMatta
Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

A Biblioteca Francisca Keller
recebeu, até o momento, mais
de 31 mil livros por doações de
todo o Brasil e de vários outros
países.
Mesmo com as limitações do
trabalho remoto, continuamos
realizando a catalogação
desses livros.
Nesta seção, apresentaremos
alguns títulos doados que já
passaram pelo tratamento
técnico completo e
estarão disponíveis para
empréstimo quando a
biblioteca for reaberta.

Doador: Editora Rocco
História Geral da África I: Metodologia e pré-história da África
Editor: Joseph Ki-Zerbo
Brasília, UNESCO: 2010.
Doador: Rodrigo (PR4, UFRJ)
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E-BOOKS - DUKE UNIVERSITY PRESS
Contemporary
carioca:
technologies of
mixing in a
brazilian music
scene
Leia aqui

A Future history
of water
Leia aqui

Sexual states:
governance and
the struggle over
the antisodomy
law in India
Leia aqui

Cold War
anthropology:
the CIA, the
Pentagon, and
the growth of
dual use
anthropology

Gesture and
power: religion,
nationalism, and
everyday
performance in
Congo
Leia aqui

Leia aqui

Experimenting
with
ethnography: a
companion to
analysis

Ethnopornography: sexuality,
colonialism, and
archival
knowledge

Leia aqui

Leia aqui

In search of the
Amazon:
Brazil, the United
States, and the
Nature of a
Region

Odd couples:
friendships at the
Intersection of
gender and
sexual
orientation

Leia aqui

Leia aqui

E-books disponíveis na base
Duke University Press
Lembre-se de que o acesso ao conteúdo da base de dados deve ocorrer pelo Portal Capes.
Clique aqui
para ver o tutorial preparado pelo SiBI sobre como realizar o
acesso remoto ao
Portal Capes via CAFe.
BFK EM CASA, A. 2, N. 40, AGO. 2021.
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INFORMES
Siga, curta e se inscreva em nossas redes
sociais:
Instagram
Facebook
Twitter
YouTube

Clique aqui e tenha acesso aos e-books.
Para saber como ter acesso aos e-books
consulte o tutorial.
Se você ainda não tem o cadastro para o
acesso remoto via CAFe, assista o vídeo
"Como se cadastrar no CAFe"

A UFRJ através do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) adquiriu em Junho de 2021 ebooks da MIT Press Direct.
Durante um ano, a comunidade acadêmica da UFRJ terá acesso a TODOS os e-books
disponíveis pela MIT Press. Finalizado esse período, os e-books que tiverem tido maior
número de acesso e download, ou seja, aqueles de maior interesse para comunidade UFRJ
serão os livros adquiridos por aquisição perpétua pela universidade.
A BFK está realizando um estudo de usuários
para auxiliar na implantação de novos serviços de
referência.
Foi elaborado um formulário com 5 questões
sobre preferência de nossa comunidade: qual
aplicativo de mensagens é mais usado, qual o
melhor dia para a realização de atendimentos
virtuais e qual serviço oferecido pela biblioteca
causa mais dúvidas.
O formulário foi enviado
comunidade do PPGAS.
BFK EM CASA, A. 2, N. 40, AGO. 2021.
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POR DENTRO DO SiBI/UFRJ
A Biblioteca do IPPUR está lançando
o Guia Prático para Normalização de
Trabalhos Acadêmicos da Biblioteca
do IPPUR/UFRJ, que passou por
atualizações conforme normas da
ABNT.
Acesse:
Versão impressa
Versão em vídeo

O Clipping Saiba Mais da Biblioteca
do CFCH tem por objetivo de
divulgar os produtos e serviços da
biblioteca, além de dicas para apoiar
o ensino, a pesquisa e a extensão.
O primeiro número foi publicado em
13/07/2020 e sua periodicidade é
mensal.
Acesse a edição de junho aqui.

A Biblioteca Alberto Nepomuceno,
da Escola de Música, tem um boletim
informativo onde há informações
sobre os principais serviços oferecidos pela BAN, que permanecem
disponíveis, além de informações
diversas sobre a biblioteca, seu
acervo e mais.
Acesse a edição de junho aqui.
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PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

LASA Forum
v.52, n.2, 2021.
Acesse aqui.
Raízes
v. 41 n. 1, 2021.
Acesse aqui.
Rebep - Revista brasileira de estudos
de população
v. 38, 2021.
Acesse aqui.
RBS - Revista Brasileira de Sociologia
v. 9, n. 21, 2021.
Acesse aqui.
RCCS - Revista Crítica de Ciências
Sociais
n.124, 2021.
Acesse aqui.
Revista Radis, da Fiocruz
ed. 226, 2021.
Acesse aqui.
Revista USP
Dossiê: Segurança Pública
v. 1, n. 129, 2021.
Acesse aqui.
Runa
v. 42, n.1, 2021.
Acesse aqui.
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BFK EM NÚMEROS
A equipe da BFK está trabalhando em
home office e desenvolvendo suas atividades normalmente, apesar de todas as
limitações do momento social e da nossa
rotina em casa.
No
primeiro
semestre
de
2021,
conseguimos consolidar o desenvolvimento das tarefas iniciadas em 2020.
Aqui, iremos apresentar de modo bem
sucinto alguns resultados do nosso
trabalho.

Serviço de referência
Atendimento: 32 atendimentos por e-mail
Atendimento virtual pelo Google meet: 4
usuários
Veja aqui como solicitar seu atendimento
virtual
Formulário de atendimento remoto: 18
atendimentos, sendo:
11 de alunos do PPGAS
1 de docente da UFRJ
1 de alunos UFRJ
5 de usuários externos
Apresentação da biblioteca para novos
ingressantes via Google Meet: 22 inscritos e
13 participantes

Elaboração e envio de produtos
Boletim BFK em casa: 4 boletins
Guia de fontes de informação: 9 guias
de bases de dados
Envio de mala direta para a
comunidade PPGAS: 18 e-mails de
mala direta
Pequeno manual para pesquisadores:
clique aqui.
Posts na redes sociais
Instagram - 208 (crescimento
número de seguidores 9,94%)

no

Facebook - 204 (crescimento
número de seguidores 5,41%)

no

Twitter - 204 (crescimento no número
de seguidores 84,64%)
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Total de doações
O total de livros recebidos por doação, até
o final de junho, era de quase 31 mil livros.
Sendo:
Doação Institucional/Empresarial: 6.620
livros
Editoras e universidades internacionais:
3000 (dos quais: 2.335 de editoras
acadêmicas americanas)
Editoras e livrarias nacionais: 2470
Coleções privadas: 15.585
Universidades nacionais: 245
Alunos, ex-alunos e Professores PPGAS:
630
Doações individuais: 6.950

Processamento técnico
Mesmo atuando no sistema de trabalho
remoto, estamos dando prosseguimento
ao processamento técnico dos livros.
Esta atividade implica a realização de
várias etapas que devem ser realizadas
por diferentes membros da equipe e
também necessita do uso do transporte
do MN para a retirada e entrega das caixas
de livros.
Livros tombados: 1103
Itens inseridos na Base Minerva: 774
Livros catalogados na Base Minerva: 670
Teses e dissertações catalogadas na Base
Minerva: 51
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Participação em eventos pela equipe
Dia do bibliotecário: live promovida pela
Biblioteca Central Gragoáta, da UFF
Curso do Museu Nacional: apresentação
da história, estrutura e serviços e produtos
da biblioteca no Curso Conhecendo o
Museu Nacional
Palestra de abertura do PPGAS: participaçãp na reunião de boas vindas e apresentação do PPGAS para os novos alunos ingressantes de 2021.1
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