
This dossier is the outcome of an experiment. We challenged a group of
scholars who have conducted long-term ethnographic research in various
national settings (Brazil, Chile, France, Haiti, and Morocco) to take a new
look at their material from the perspective of the government of the house.

This project was conceived long before the Covid-19 pandemic propelled
the government of the house into a key issue in public debates and policies
at a global scale. “Stay-at-home” (Fique em casa / Restez chez vous!)
suddenly became a battle cry, formatting our collective lives and political
confrontations concerning the right way to survive the pandemic. This
ubiquitous motto translated into a vast array of often contradictory
experiences: the house as a space for care or as a prison; a house for those
privileged enough to settle in it, another for those ordered to stay home
even if they need to go out in order to make a living; the house imagined
as a peaceful nest or enacted as a setting for the domestic violence that
accompanied confinement periods all over the world.

The house has long been a privileged location for governing relations
between humans and micro-organisms, whether through quarantines or
through the new home management of the pandemic that we have been
discussing and experiencing since the beginning of 2020.2 The pandemic,
however, brought into sharp theoretical and empirical focus the
constitutive
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relation between houses and government, two notions generally treated separately but that, as this dossier shows,
are closely related. Houses have always been an object of government, in the form of sanitary, urbanistic and
economic regulations, or through public and private housing policies. The statistical concepts of domicile or
household, for example, are state devices for the government of the house which aim to define boundaries so as
to stabilize dwellings and belongings. Efforts at governing houses have been especially prominent in colonial and
post-colonial settings, where different government agents, from missionaries to colonial administrations to NGO’s
to international cooperation programs, have been active in projects to reform housing, all of which were integrally
embedded in ideals of moral reform and the “development” of their inhabitants.

In our fieldwork, long before the pandemic, we found that governing the house was also of great concern to our
interlocutors. In the Moroccan Atlas mountains, one of Pascal Mulet’s interlocutors used a potent political
metaphor to describe the rule of the house: “if my house were a State, my father would be the president”; another
describes himself as a “king”, implicitly comparing his house with the Moroccan kingdom. Such metaphors echo a
long scholarly tradition of work on the Mediterranean house, revealing its unity and stressing its patriarchal
dimension. They also resonate with the language of Aristotle in Politics, where he describes oikonomia, the
master’s rule over the oikos – which, in ancient Greek, included not only the house as building, but also the family
(wife, children and slaves) and its patrimony –, as being of a “monarchic type”, by contrast with the political rule of
the magistrate in the polis, the city-state, over citizens conceived as equals. While oikonomia has often been
translated as “administration of the house” or “domestic economy”, Benoît de L’Estoile (2014, 2016), translates it as
“government of the house”, appropriating Foucault’s polysemic understanding of “government”, foregrounding it
as a powerful heuristic device for a political approach to the house.

Continue lendo clicando aqui. 
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SIMAS, Luiz Antonio. O corpo encantado das ruas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

Neste mês de fevereiro, em que tradicionalmente se festeja a maior da festa das
ruas, a minha indicação é O Corpo Encantado das Ruas, de Luiz Antonio Simas.
Estando privados do encantamento das ruas neste ano, que possamos nos
reencantar com a leitura deste livro.

O livro é formado por 42 textos breves e deliciosos, como doces sortidos de um
saquinho de São Cosme e Damião. Em uma escrita poética inseparável de uma
perspectiva histórica e política, Simas explora os sabores, os sons, a espiritualidade e
os corpos que interagem e que festejam nas ruas do Rio de Janeiro. Com certa
melancolia, Simas nos alerta para as ameaças aos valores civilizatórios que nos
formaram, ameaçados pela higienização da cidade; pela cultura dos megaeventos;
por uma elite que se pensa europeia e que dá continuidade a um projeto colonial de
aniquilação das diversas formas de existir – um projeto de país que pressupõe a
disciplinarização dos corpos e o desencantamento das ruas.

Por fim, não posso deixar de destacar, é claro, o texto que Simas consagra ao Museu
Nacional ("A cidade vive e arde").

Estando privados do encantamento das ruas neste fevereiro, que possamos nos
reencantar com a leitura deste livro.

INDICAÇÃO DE LEITURA
por Fernando Lima (auxiliar de Biblioteca na BFK, mestrando em História)
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O acesso da base Cambridge Core está aberto para a
comunidade da UFRJ até novembro de 2021

Para poder ter acesso ao conteúdo da base é preciso
fazer o login institucional através do CAFe.

Para saber como se cadastrar no CAFe e ter acesso
remoto, clique aqui. 

Como está a devolução de livros para a BFK?

lA devolução de livros do acervo da BFK está
comprometida não apenas devido à quarentena, mas
também porque, no momento, o prédio onde estamos
instalados está em obras.

Sendo assim, não estamos recebendo devoluções de
livros. Somente em casos quando o aluno precisa retirar
o nada consta ou por algum outro motivo urgente.
Nesses casos, é marcada uma data de entrega na
Quinta da Boa Vista entre o aluno e uma pessoa da
equipe da biblioteca.

Você pode pesquisar por e-books no catálogo online
da UFRJ

Tem diversos e-books de várias áreas catalogados na
Base Minerva. Para pesquisar exclusivamente por e-
books, você deve abrir as opções do campo Acervo geral
e clicar em Livros eletrônicos - E-BOOKS.

O acesso ao conteúdo do e-book é realizado através do
CAFe.

INFORMES
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Os limites da divergência entre conhecimento
popular e especialistas. O debate em torno da
conservação do golfinho franciscano e das
práticas de pesca sustentável
María Carman, Victoria González Carman

Sobre mães, navios e cachaça: Carreira, crise e
desilusão numa empresa brasileira
representada como “patrimônio da nação”
Carolina Castellitti

Habitando a lei: “pirataria”, streaming, e o
regime de propriedade intelectual
Andressa Nunes Soilo 

Pastoreio, governo e os limites do
entendimento: sobre a condição ética dos
cães no sertão cearense
Jorge Luan Teixeira

Conciliação fraturada - quando o “estuprador”
está dentro de casa
Everton Rangel

Do incerto ao inacabado: Uma aproximação
com a criação etnográfica
João Biehl 

Revista Mana, v. 26, n. 3, 2020. Acesse aqui. 
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ACENO: Revista de Antropologia do
Centro-Oeste, v. 7, n. 14, 2020.
Acesse aqui. 

Cadernos de campo, v. 29, n.2, 2020.
Acesse aqui. 

Mediações: revista de Ciências
sociais, v. 25, n. 3, 2020. Acesse aqui. 

Cuadernos de antropología social,
n. 52, 2020. Acesse aqui. 

Desacatos, n. 64, 2020. Acesse aqui. 

Estudos avançados, v. 34, n.100,
2020. Acesse aqui. 

Journal of ethnographic theory, v.
10, n. 3, 2020. Acesse aqui. 

Ilha: revista de Antropologia, v. 22,
n. 2, 2020. Acesse aqui. 

Narrativas antropológicas, n. 942,
2020. Acesse aqui. 

PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS
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https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/issue/view/3120
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O trabalho remoto da BFK

Desde março de 2020, a equipe da BFK está trabalhando remotamente. Esta modalidade de trabalho não
provocou mudanças apenas na rotina de cada um, mas também e, principalmente, invocou a necessidade de
novas formas de se fazer o trabalho na biblioteca, perdendo-se algumas atividades e demandando a criação
de outras. É nesse cenário, somado ao contexto de estarmos reconstruindo nosso acervo (devido o incêndio
de 2018) e nos preparando para um novo espaço físico, que estamos desenvolvendo o trabalho da biblioteca.

Durante esses quase nove meses de 2020, nos adaptamos à nova realidade e nos empenhamos em manter
viva a relação da biblioteca com a comunidade. Os canais de comunicação online permitiram que isso se
realizasse tanto administrativamente (realizamos 36 reuniões com a coordenação através do aplicativo Zoom e
48 reuniões entre a equipe utilizando também o Zoom ou o Google Meet) quanto em relação ao serviço
referencial: realizamos 57 atendimento através do e-mail, entre questões sobre acesso remoto, bases de
dados e devoluções,  tivemos 389 postagens no instagram e um crescimento no número de seguidores nessa
rede social de quase 900 pessoas!! 
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BFK

Durante esse ano, refletimos sobre como criar novos produtos
para oferecer à comunidade objetivando dar maior visibilidade
à biblioteca tanto em relação aos serviços prestados, quanto
ao nosso trabalho durante a quarentena. Com esse
pensamento, surgiu esse boletim, o BFK em casa. Em 2020,
foram 36 edições semanais do boletim. Após a elaboração do
boletim, buscamos criar outro produto que não apenas nos
conectasse com os nossos usuários, mas que também fosse
um instrumento de auxilio para as pesquisas realizadas em
casa durante a quarentena, que atuasse como um filtro em
meio a tantas opções de pesquisa. Assim, idealizamos a
curadoria de bases de dados, onde a cada semana divulgamos
uma bases de dados com sua descrição e características. Em
2020, foram 24 bases de dados enviadas através desse serviço.
Inicialmente, a curadoria foi enviada semanalmente e, a partir
de outubro, quinzenalmente. Intervalo que ainda se mantém.
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Em 2021, um de nossos objetivos é ampliar as solicitações que recebemos
por e-mail de nossa comunidade mais próxima - professores e alunos do
PPGAS - para isso, nosso primeiro produto criado já esse ano foi o formulário
Quero este artigo!: um formulário que o docente ou discente preenche
pedindo um artigo para a biblioteca. Esse serviço será oferecido apenas para
a comunidade PPGAS e tem o objetivo de ser um canal mais rápido e ágil de
solicitação de artigos e visa aumentar o número de atendimentos de
referenciais através do atendimento virtual.

 
Durante 2020, mesmo com todo o contexto da pandemia e com a nossa
mudança para outro local devido ao início das obras no Prédio do Horto
Botânico, conseguimos pensar na retomada do trabalho de catalogação dos
livros doados. Ainda durante o ano passado, conseguimos realizar o
tombamento (primeira parte da tarefa de tratamento técnico do livro) de 598
livros. Não parece ser uma quantidade muito alta perto do universo total de
livros que temos, mas significou o começo da atividade e possibilitou
enxergarmos qual seria a melhor logística para a tarefa. Esse ano já
elaboramos a Diretriz de processamento técnico durante o trabalho remoto que
é um documento norteando todas as etapas desse processo desde a busca
da caixa de livros na Quinta da Boa Vista até a sua chegada na casa das
pessoas da equipe.
 
Assim, novos desafios nos foram impostos e exigiram que reinventássemos
nosso trabalho. Dessa forma, esperamos que a BFK, como instituição social,
consiga superar as dificuldades atuais e, através da utilização das tecnologias
de informação e comunicação, cumpra a sua missão e mantenha o forte
vínculo com a sua comunidade.
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COMUNIDADE UFRJ

UFRJ cria Instituto de Compu-
tação. Leia aqui. 

Garantir biblioteca Lessa no
Rio é tarefa para todas as
instituições. Leia aqui. 

Reitora da UFRJ é a nova inte-
grante do comitê diretor da
Rede Talloires. Leia aqui. 

A melhor política econômica é
a vacinação, defende pesqui-
sadora da UFRJ. Leia aqui. 

Virologista Amílcar Tanuri é o
primeiro vacinado da UFRJ.
Leia aqui. 

NA MÍDIA

Unemat traduz Declaração
Universal dos Direitos Huma-
nos para língua Xavante. Veja
aqui. 

Parece revolução, mas é só
neoliberalismo. Veja aqui.

Os vitorianos do século XXI.
Veja aqui.

Movimento Parent In Science
auxilia mães cientistas a man-
ter carreira. Veja aqui. 

Associação Brasileira de Antro-
pologia faz manifesto à favor
da ciência e da democracia.
Veja aqui. 
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Livros disponíveis na base Cambridge Core. Clique na imagem para visualizar
o livro na base.

Lembre-se que para acessar o conteúdo integral do livro é preciso realizar o
login no CAFe.

E-BOOKS

https://www.cambridge.org/core/books/language-in-the-trump-era/DD75FE0F40DE2156DFAEC7E36F6F82CE
https://www.cambridge.org/core/books/after-rape/C71D8700D8DF213B11245BB598EE18BC
https://www.cambridge.org/core/books/anthropology-of-the-future/C967E5B3331BD525FDEAA0BE127E82A7
https://www.cambridge.org/core/books/anthropology-and-economy/DF097DAB4924B3F6CE299CAFC3438920
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://conexao.ufrj.br/2020/12/30/novidade-para-2021-ufrj-cria-instituto-de-computacao/?fbclid=IwAR0kQ8IwhVjNaNc78VYRPc6UlMJFMf53BZ7MVGQJp7o_zrVD8KuoGcp7tD4
https://www.adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/80-atual/3544-garantir-biblioteca-lessa-no-rio-e-tarefa-para-todas-instituicoes
https://diariodorio.com/reitora-da-ufrj-e-a-nova-integrante-do-comite-diretor-da-rede-talloires/
https://forbes.com.br/forbes-money/2021/01/a-melhor-politica-economica-e-a-vacinacao-defende-pesquisadora-da-ufrj/
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/01/6069117-virologista-amilcar-tanuri-e-o-primeiro-vacinado-da-ufrj.html
https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2021/unemat-traduz-declaracao-universal-dos-direitos-humanos-para-lingua-xavante
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/parece-revolucao-mas-e-so-neoliberalismo/?fbclid=IwAR0uf_vczf2j_h6juef_2pPtIAQhXHFxh0wCo45nYW8Iyt3ZXQUTtAWX0rA
https://jacobin.com.br/2021/01/os-vitorianos-do-seculo-xxi/?fbclid=IwAR2U3C8ZQ1YVbVaVVKWHexb737Xu3sjPpnZjG4Mf1gwRKqeP6Rumr9CU90Q
https://jornal.usp.br/universidade/movimento-parent-in-science-auxilia-maes-cientistas-a-manter-carreira/
https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/associacao-brasileira-de-antropologia-faz-manifesto-favor-da-ciencia-e-da-democracia-e-pede-basta-ao-desgoverno-do-pais.html?fbclid=IwAR1xD78BFLJ377sFFQmcCPh7OzGZqVm-o--IID3BOAeZkYVmWha2Zo9ZCF0


NOVAS T&D NA BASE MINERVA

DISSERTAÇÃO

Nas margens de lá: entre caboclos e caruanas na encantaria marajoara 
Pesquisador: Kauã Vasconcelos
Orientador: Marcio Goldman
Acesse aqui.

A terra, a luta e os orixás no assentamento Dom Helder Câmara, sul da
Bahia 
Pesquisadora: Priscilla Lessa de Mello
Orientador: Marcio Goldman
Acesse aqui.

TESE

Vukápanavo: o despertar do povo Terena para os seus direitos :
movimento indígena e confronto político 
Pesquisador:  Luiz Henrique Eloy Amado
Orientador: Antonio Carlos de Souza Lima
Acesse aqui.

Caçando na mata branca: conhecimento, movimento e ética no Sertão
Cearense 
Pesquisador: Jorge Luan Rodrigues Teixeira
Orientador: John Cunha Comerford
Acesse aqui.

Fabricaciones vitales: una etnografía circunstancial de transformaciones
mapuche al rededor del Río Maule
Pesquisador: Antonio Tobón Restrepo
Orientador: Olívia Maria Gomes da Cunha
Acesse aqui.

CHAMADAS DE
TRABALHOS 

Revista Antropologia. Dossiê
sobre religiões. Envios até
30.04.21. Acesse aqui. 

Revista Sociologias Plurais.
Envios até 31.08. Acesse aqui. 

Revista Ñanduty. Dossiê:
Lugar, política e intersecciona-
lidade na produção do conhe-
cimento antropológico. Envios
até 30.04. Acesse aqui.

Campos: revista de Antropo-
logia. Dossiê Gestão comuni-
tária em patrimônio e turismo.
Envios até 01.06. Acesse aqui. 

Vibrant: virtual brazilian
anthropology. Dossiê A An-
tropologia sobre a América
Latina e o Caribe na atuali-
dade: Novos Desafios Teóricos
e Metodológicos. Envios até
25.03. Acesse aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.brBFK EM CASA, A. 2, N. 34, FEV. 2021.

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
 
 

Dia 29 de janeiro - 
Dia da visibilidade trans

A máquina da cidadania:
uma etnografia sobre a
requalificação civil de
pessoas transexuais 
Pesquisador: Lucas de
Magalhães Freire
Orientadora:  Adriana de
Resende Barreto Vianna.
Acesse aqui. 

 

7

https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://twitter.com/bibliotecappgas
http://objdig.ufrj.br/72/teses/901405.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/900966.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/901385.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/902370.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/902380.pdf
https://www.revistas.usp.br/gis/login?source=%2Fgis%2Fsubmissions?source=%2Fgis%2Fsubmissions
https://revistas.ufpr.br/sclplr
https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/nanduty?fbclid=IwAR1iBatwo-brcRiq5uqt03ckJjCmF-fr3yIDwCQI-Q180QDGI5iNCcbG76Y
https://revistas.ufpr.br/campos/announcement/view/566?fbclid=IwAR3WjglMMVe8f0JxDUY7jeu0IqSj0_0bsLZFrt8HxQoCT-gGCZ7S_E8oioA
http://www.vibrant.org.br/call-for-papers-a-antropologia-sobre-a-america-latina-e-o-caribe-na-atualidade-novos-desafios-teoricos-e-metodologicos/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
http://objdig.ufrj.br/72/teses/832206.pdf

