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SUMÁRIO

Barracão da GRES Acadêmicos do Grande Rio, 2020. Foto: Lucas Bártolo/Ludens

Sobre o Carnaval como objeto de estudos antropológicos no Brasil,
destaca-se o pioneirismo de Roberto DaMatta (DaMatta, 1973, 1997
[1979]), então professor do Museu Nacional, e de alunos da instituição
(Leopoldi, 2010 [1978]; Goldwasser, 1975), que abordaram o tema a partir
das teorias do ritual, aplicando ao estudo das sociedades complexas e
urbanas perspectivas que até então eram utilizadas para grupos tribais, ou
para o campesinato (Cavalcanti; Sinder; Lage, 2013; Cavalcanti; Gonçalves,
2017). É ainda do Museu que sairá a tese de Maria Laura Cavalcanti
(Cavalcanti, 2006 [1994]), que, mais tarde, será responsável, juntamente
com seus orientandos, por uma verdadeira linhagem de estudos sobre o
tema, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Trata-se de um
conjunto de obras que se ocupam das dimensões simbólicas do Carnaval,
largamente influenciadas pela obra de Victor Turner, ainda que com
nuances distintas: enquanto DaMatta parte de uma abordagem
estruturalista, associando autores como Claude Lévi-Strauss, Edmund
Leach, Louis Dumont, para aproximar--se da abordagem de cunho
processual, ligada à noção de drama social de Turner (Cavalcanti;
Sinder; Lage, 2013), Cavalcanti partirá dos conceitos de “estrutura”,
“processo” e “drama” associando--os aos de “performance”, a partir do
diálogo com autores como Arnold Van Gennep, Georg Simmel, Stanley J.
Tambiah, John Austin, Richard Bauman. O deslocamento em direção à per-
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formance lembra aquele realizado pelo próprio Turner, nas últimas fases de sua carreira, ainda que seguindo não
pelo caminho das teorias dos atos de fala, mas pelo das teorias da experiência e da performance teatral, com base
nas parcerias estabelecidas com Richard Schechner (Silva, 2005; Taylor, 2013; Cavalcanti, 2013).
Esses autores estabeleceram tanto as bases teóricas como a estabilização de um verdadeiro repertório de
questões para os estudos do tema. A atenção às relações entre Carnaval e Identidade Nacional, à visualidade dos
desfiles, ao tempo do rito (o ano carnavalesco), às diversas mediações e negociações feitas por pessoas das
escolas; à observação dos “bastidores” de preparação da festa, às especificidades do Carnaval do Rio de Janeiro, à
tensão entre profissão e arte são alguns dos destaques trazidos à luz por esse conjunto de trabalhos. [...]"
Fragmento do texto originalmente publicado em Hawò, v.1, p. 1-38, 2020
Continue lendo clicando aqui.
Renata de Castro Menezes, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), Museu Nacional, UFRJ.

INDICAÇÃO DE LEITURA

por Adriana Ornellas (bibliotecária da BFK)
Cartas a um jovem poeta, Rainer Maria Rilke
O livro é a compilação de 10 cartas que o autor
escreveu em resposta para um leitor de suas
poemas. Rilke percorre vários assuntos e se
mostra muito cordial e gentil em todos os
momentos. Como o rapaz, aparentemente,
deseja também ser escritor ou artista, Rilke fala
sobre a importância da originalidade e da
necessidade de não se ouvir críticas, que o que
precisamos é nos voltarmos para nosso interior e
pesquisar nossa motivação. Isso é nossa garantia
de que qualquer consequência advinda desse
processo será o nosso melhor. E que é preciso
ser paciente, muito paciente! Não apenas para
gerar uma obra artística, mas para viver.
Quando fala de amor, diz que este é o trabalho
mais difícil que temos, mas que isso não é ruim, o
fato de ser difícil é mais um motivo para o
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fazermos e que apenas com o tempo aprendemos a amar. "O amor constitui uma oportunidade sublime para o
indivíduo amadurecer, tornar-se algo, tornar-se um mundo, tornar-se um mundo para si mesmo por causa de
uma outra pessoa; é uma grande exigência para o indivíduo, uma exigência irrestrita, algo que o destaca e o
convoca para longe."
Mas o ponto que percorre tudo isso e que é mais central nas cartas é a solidão, porém sem sombras ou
pessimismos. Ela é apenas um fato que devemos aceitar e, principalmente, preservar pois ela é a base do nosso
amadurecimento e no encontro com nossa essência individual: "Essa solidão permanecerá e atuará, de modo
decisivo e sutil, em tudo o que o senhor tem a experimentar e a fazer, como uma influência anônima, como o
sangue de antepassados que percorre as nossas veias continuamente, compondo com o nosso próprio sangue o
que somos de único e irrepetível a cada nova guinada de nossa vida." E, sendo o amor uma oportunidade de
amadurecimento, é imprescindível preservarmos nossa solidão quando amamos, seria opressivo entregar-se ao
amor sem respeitarmos nossa solidão: O amor e a solidão devem andar juntos, não por formarem uma
contradição e serem excludentes do outro, mas porque é nesse hiato que acontece o amadurecimento do
indivíduo. "E esse amor mais humano (que se realizará de modo infinitamente delicado e discreto, certo e claro,
em laços atados e desatados) será semelhante àquele que nós prepararmos, lutando com esforço, portanto ao
amor que consiste na proteção mútua, na delimitação e saudação de duas solidões"
É um livro de leitura fácil, mas eu li alguns capítulos duas vezes, porque é cheio de frases simples que você tem
que se demorar mais um pouco para apreender todo o significado escondido. Aquele pequeno grande livro para
se ler e reler, ler trechos e frases sempre que precisar.

E-BOOKS

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.
Ainda não tem cadastro na CAFe? Veja
como realizar o seu na próxima página.
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INFORMES
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 ebooks, 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.

Novo vídeo no canal do YouTube da BFK: Como se
cadastrar na CAFe?
A BFK preparou um vídeo tutorial demonstrando, em
dois minutos, como se cadastrar na Comunidade
Acadêmica Federada (CAFe).
A CAFe é um serviço de gestão de identidade que
permite que usuários de diferentes instituições de
ensino do país acessem diversos serviços web de
forma simplificada, utilizando apenas seu login e
senha institucional.
O cadastro é necessário, por exemplo, para acessar
remotamente o Portal CAPES e outras bases de
dados, além de outros recursos digitais.
Assista ao vídeo clicando na imagem ao lado!
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Enquanto as bibliotecas da UFRJ estão fechadas
devido a quarentena, fiquem atento/a aos serviços
que estão disponíveis:
Emissão de Nada Consta
Orientação na elaboração de ficha catalográfica
Orientação para utilização dos trials (bases de
dados em acesso por tempo limitado)
Orientação para normalização dos trabalhos
acadêmicos
Orientação e treinamentos no uso dos
gerenciadores de referências
Orientação e treinamentos para pesquisas em
bases de dados
Orientação e treinamentos para pesquisa no
Portal de periódicos da Capes
Orientação e treinamentos nos recursos
informacionais da UFRJ (base Minerva, Pantheon,
portal de periódicos da UFRJ)
Orientação para baixar os e-books da UFRJ
através do acesso remoto via Proxy e CAFe
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PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS
Anuário Antropológico, v.46, n.1,
Jan/abr 2021.
Dossiê “Novas universidades, novos campi,
novas antropologias: docências, alteridades
e expansão do Ensino Superior no Brasil”.

Acesse aqui.

Equatorial, v. 7, n.13, 2020.

Dossiê "Antropologia e imagem: produções
visuais na cidade".

Acesse aqui.

Hawò, v.1, 2020.

Dossiê "Corpo em Dança: transformações,
ritmos e lugares".

Acesse aqui.
Horizontes
n.58, 2020.

Antropológicos,

v.26,

Dossiê "Antropologia histórica e povos
indígenas".

Acesse aqui.

Lua Nova: Revista de Cultura e
Política. n.111, set/dez, 2020.
Democracia em transe.

Acesse aqui.

Narrativas
Antropológica.
2021. Acesse aqui.

n.3,

Ponto Urbe, n. 27, ago/dez, 2020.

Dossiê "Dias de pandemia: uma descida ao
cotidiano da doença".

Acesse aqui.

Religião & Sociedade, v.40, n.3,
2020.
Dossiê
"Espiritualidade
Sociais".

nas

Ciências

Acesse aqui.

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. v. 19, n.1, 2021.

Dossiê "Estallidos socio-políticos de nueva
generación: el papel estratégico de los
jóvenes".

Acesse aqui.
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BIBLIOTECAS
A relação entre empatia e a prática
da leitura literária e sua influência
para o Bibliotecário de referência
Configurando-se
como
essencial
no
atendimento a públicos diversos para a
realização de uma comunicação bem
sucedida, a empatia vem sendo estudada
como fator determinante na relação entre
Bibliotecário de Referência e usuário de
biblioteca, tendo em vista que ela determina
uma projeção imaginativa que busca
entender e reconhecer o sentimento do
outro.
Neste artigo, discutimos a importância da
empatia no Serviço de referência e analisamos em que medida a leitura literária contribui para seu desenvolvimento. Este trabalho parte do princípio de
que a interação entre Bibliotecário de Referência e usuário está sujeita a interferências das características
pessoais de ambos e que a empatia pode auxiliar no andamento adequado dessa relação. A empatia é um
atributo pessoal que, biologicamente, nasce com a gente e que pode diminuir a medida que somos
socializados em um ambiente desfavorável à sua existência, mas que também pode aumentar se for
exercitada: “práticas culturais (...) podem promover e refinar a sensibilidade interpessoal por toda nossa vida.
Uma dessas práticas é a leitura de ficção” (KIDD; CASTANO, 2013, tradução nossa)
A questão que norteia essa pesquisa é em que medida a prática da leitura literária (textos ficcionais) auxilia no
desenvolvimento da empatia de modo a otimizar as relações interpessoais no serviço de referência? Em
outros termos, estaria o Bibliotecário de Referência mais apto à atender às demandas informacionais do
usuário em razão da influência da leitura literária, apresentando-se, portanto, mais empático?
Nosso trabalho se une às pesquisas que já verificaram a empatia como um atributo significativo para as
relações interpessoais, podendo ser considerada um gatilho para mudanças de âmbito global em nossa
sociedade. Podendo ser determinada pela personalidade da pessoa e pelo contágio emocional decorrente de
contextos específicos, como a leitura literária, a empatia pode ser desenvolvida pela maioria das pessoas:
a capacidade de empatizar é um dos maiores talentos ocultos que quase todo ser humano possui. Quase
todos nós o temos – mesmo que nem sempre o utilizemos. Apenas uma minúscula proporção das pessoas
exibe o que o psicólogo Simon Baron-Cohen chama de “zero grau de empatia”. Entre elas estão os psicopatas,
que tem a capacidade cognitiva de entrar em nossas mentes, mas não estabelecem ligação emocional conosco
(pense em Hannibal Lecter) (...) Os outros 98% da humanidade nasceram para empatizar e são equipados para
estabelecer conexão social. (KRZNARIC, 2015, p. 16)
Leia na íntegra aqui.
Adriana Ornellas, bibliotecária da BFK, PPGAS/MN, SiBI/UFRJ
Patrícia Vargas, Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, UNIRIO
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LANÇAMENTOS

COMUNIDADE UFRJ
UFRJ é a melhor universidade
do Brasil e a segunda da
América Latina. Leia aqui.

Índio não fala só tupi: uma viagem pelas
línguas dos povos originários no Brasil
Bruna Franchetto, Kristina Balykova (orgs.).
Clique aqui.

Mulheres Negras na Ciência.
Leia aqui.
UFRJ aprimora política de
cotas raciais para docentes.
Leia aqui.
O não carnaval de 2021. Leia
aqui.

The Real Economy: Essays in Ethnographic
Theory
Federico Neiburg, Jane I. Guyer (ed.).
Clique aqui.

NA MÍDIA
Indígena Tukano faz história
ao concluir doutorado em
Antropologia Social na Ufam.
Leia aqui.

Doces santos: devoções a Cosme e Damião
Renata Menezes; Morena Freitas; Lucas Bártolo (orgs.)
PDF.

AM: Indígenas dizem que
missionários tentam convencer aldeias a não tomar vacina.
Leia aqui.
Indígenas marcham em defesa
de seu líder Yaku Pérez no
Equador. Leia aqui.

Science in the Forest, Science in the Past
Geoffrey E. R. Lloyd, Aparecida Vilaça (ed.).
Clique aqui.
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Impasse com o Ministério da
Saúde impede vacinação de
1.302 indígenas no Piauí. Leia
aqui.
O 'não-carnaval' da pandemia:
trabalhadores de desfiles e
blocos sonham com 2022 épico para compensar cancelamento da folia. Leia aqui.
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CHAMADAS DE
TRABALHOS

NOVAS T&D NA BASE MINERVA
DISSERTAÇÕES
Como a rama de abóbora : o Movimento da Boa Nova, o "trabalho de
base" e (re)invenções de saberes fazeres
Pesquisador: Ramon da Silva Teixeira
Orientador: John Cunha Comerford
Acesse aqui.
Vestir a Libras no corpo : a construção de uma “diferença” demarcada
pela “cultura surda” na Zona da Mata Mineira
Pesquisadora: André Luis Santos de Souza
Orientador: María Elvira Díaz-Benítez
Acesse aqui.

Horizontes Antropológicos.
Dossiê "Negritude e relações
raciais". Envios até 31/05/21.
Acesse aqui.
Revista de Ciências Sociais
(UFC).
Dossiê
"Escola
e
LGBTfobia: articulando possibilidades educativas para uma
vida
vivível".
Envios
até
20/07/21.
Acesse aqui.

Iina uchiji jinawai : AIDS e o cotidiano Awajún (Amazônia Peruana)
Pesquisador: Maria Ximena Flores Rojas
Orientador: Luisa Elvira Belaunde Olschewski
Acesse aqui.

Iluminuras. Dossiê "Antropologia, Pesquisa Museológica e
Patrimônio Cultural". Envios
até 31/10/21.
Acesse aqui.

PODCASTS

Revista Latinoamericana de
Antropología del Trabajo.
Dossiê "Trabajo y activismo:
reeducación y prácticas contrahegemónicas para erradicar
la violencia masculina". Envios
até 03/07/21.
Acesse aqui.

Campo #2.2:
Preciado.

Paul

Guilhotina #105: Willian
Luiz da Conceição

Paula Lacerda fala
sobre Paul Preciado,
a partir de seu livro
"Um
Apartamento
em Urano", publicado em 2020.

Neste episódio, Bianca Pyl
e Luís Brasilino recebem
o historiador e antropólogo Willian Luiz da Conceição, autor do livro “Branquitude: dilema racial
brasileiro” (Papeis Selvagens, 2020). Willian é doutorando do PPGAS-MN.

Ouça aqui.

Ouça aqui.

O Assunto #395: Como a Covid-19 levou
um povo à beira da
extinção
Vítima da Covid, morreu aos 86 anos
Aruká Juma, o último
homem de sua etnia.
Os Juma eram, até a
década de 1960, mais
de 10 mil, mas uma
série de massacres
dizimou este povo.

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

Ouça aqui.
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