
"[...] Antropologia e história constituem exercícios voltados para uma
profunda compreensão do Outro, ou seja, de uma forma de existência
social bem distinta daquela do narrador e de seu público, seja em termos
geográficos ou cronológicos. Uma separação entre elas, remetendo a
domínios e métodos distintos, não pode ser encontrada nas obras de
muitos dos seus mais clássicos fundadores, como Lewis Morgan, Max
Weber, Franz Boas, Marc Bloch ou Fernand Braudel. Essa ruptura veio a
ocorrer somente em um momento seguinte, quando esses conhecimentos
ingressaram nos espaços universitários e precisaram cristalizar-se em
disciplinas distintas (Lander, 2000).

Para uma história da ciência positivista se trataria apenas de movimentos
de diferenciação e especialização próprios a todo processo de “evolução
social”. Mas para uma perspectiva crítica é preciso destacar que essa
incorporação às universidades se deu sob a hegemonia das ciências
naturais e segundo os pressupostos epistemológicos que as instituíram.
Nesse sentido as preocupações caminham sobretudo para a definição de
métodos que fossem compatíveis com as ciências mais reconhecidas. Isso
ocorre também em paralelo ao aperfeiçoamento de dispositivos de contro-
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le e vigilância na sociedade capitalista durante um acelerado processo de expansão colonial e de disputa de
mercados. É em decorrência desse cenário que, como nos lembra Talal Asad (1973), as ciências sociais se
desenvolveram como disciplinas universitárias fabricando as suas identidades de maneira fragmentária e
contrastiva.

Com Malinowski (1978) táticas e estratégias de investigação tornaram-se emblemas identitários. O trabalho de
campo, o corte sincrônico e o uso da língua nativa passaram a ser tidos como a marca da pesquisa antropológica.
A fonte de informação confiável tornou-se apenas o registro direto feito por um observador treinado: o etnógrafo,
que assegurava assim para si o monopólio do saber científico sobre as sociedades primitivas (Tuhiwai Smith,
1999). Em paralelo se distanciava radicalmente dos historiadores ao minimizar a importância dos arquivos e das
reconstruções do passado.  [...]"

Fragmento do texto originalmente publicado em Horizontes Antropológicos, v.26, n. 58, p. 7-31, set./dez. 2020
Continue lendo clicando aqui. 

João Pacheco de Oliveira, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), Museu Nacional, UFRJ
Pablo Quintero, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Para este número, pensamos em propor a vocês uma indicação diferente – em lugar
de um texto escrito, um documentário, tendo em vista que o audiovisual também
nos oferece a possibilidade de leitura, no sentido mais amplo do termo. Com isso,
alargamos o escopo de nossas sugestões, através das várias formas de
manifestações artísticas. Tal escolha se fez mais forte ao assistirmos ao
documentário “Nós, carolinas”, criado e dirigido em 2017 pelo coletivo Nós, mulheres
da periferia, que se autodeclara como um coletivo jornalístico independente,
transparente e apartidário.  

https://ppgas.museunacional.ufrj.brBFK EM CASA, A. 2, N. 36, ABR. 2021.

“Nós, carolinas – vozes das mulheres da periferia”, produção: Coletivo Nós, mulheres da periferia
 

INDICAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO
por Dulce Carvalho (bibliotecária da BFK)
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essas profissionais que já trabalhavam juntas no Mural –
Agência de Jornalismo das Periferias. Sua primeira grande
ação foi uma campanha em que fotografavam mulheres
com uma placa com a hashtag “Eu, mulher da periferia”,
que se autodeclara como um coletivo jornalístico
independente, transparente e apartidário. Formado por
sete jovens comunicadoras de São Paulo, o grupo surgiu
em 2014, com o lançamento do site, criado por essas
profissionais que já trabalhavam juntas no Mural – Agência
de Jornalismo das Periferias. Sua primeira grande ação foi
uma campanha em que fotografavam mulheres com uma
placa com a hashtag “Eu, mulher da periferia”.

Esta é Dona Carolina Augusta de Oliveira, que morava na
Jova Rural. Ela foi a Inspiração para o nome do docu-
mentário Nós, Carolinas, lançado pelo  coletivo em 8 de
março de 2017. Carolina faleceu em 2016, um ano depois da
gravação do vídeo.

Formado por sete jovens
comunicadoras de São Paulo, o
grupo surgiu em 2014, com o
lançamento do site, criado por 

https://www.scielo.br/pdf/ha/v26n58/1806-9983-ha-26-58-7.pdf
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
http://www.agenciamural.com.br/
http://www.nosmulheresdaperiferia.com.br/
https://www.agenciamural.org.br/
https://nosmulheresdaperiferia.com.br/


O nome do documentário foi inspirado em uma das personagens, Dona Carolina, que tem 93 anos e aproveita
para fazer a menção honrosa à escritora mineira Carolina Maria de Jesus (1914-1977), autora do best-seller
“Quarto de Despejo”.

Seu roteiro foi criado com a reunião do material coletado em entrevistas, feitas em oficinas do projeto
Desconstruindo Estereótipos, com mais de uma centena de mulheres, de idades entre 17 e 92 anos, com
predominância de negras, contemplando a intersecção entre classe, raça e gênero, todas moradoras das periferias
da capital paulista e suas representações na grande mídia, chegou-se às histórias das quatro personagens
apresentadas no vídeo.  O projeto estendeu-se por quatro meses, com oficinas realizadas em diferentes bairros
das periferias de São Paulo, e que resultou na exposição multimídia Quem somos [por nós], em 2015, no Centro
Cultural da Juventude (CCJ), Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, que reuniu fotografias, autorretratos
e registro audiovisual.

A intenção do coletivo com a realização dessa narrativa foi a de desconstrução da imagem de uma mulher, vista
pela mídia como vítima, subalterna e ignorante, para outra diversa e que resiste, cada uma a sua maneira e que
vai escrevendo a sua própria história, com suas próprias falas, atitudes e escolhas.
Vale conferir!

Assista à “Nós, carolinas – vozes das mulheres da periferia” 

https://ppgas.museunacional.ufrj.brBFK EM CASA, A. 2, N. 36, ABR. 2021.

E-BOOKS

3

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.

https://goo.gl/cNqeD6
https://www.youtube.com/watch?v=firLn02imCM
https://www.youtube.com/watch?v=firLn02imCM
https://www.cambridge.org/core/books/emotional-worlds/F0E0817873CE3328DC82E74F21C8B5A3
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.cambridge.org/core/books/recovering-the-human-subject/86575BDEEB6AC087A1C4398DB34E6651
https://www.cambridge.org/core/books/music-and-politics/E649B5627510DE9592177843A5290F03
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-intercultural-communication/61791193D8559D2FAEA77C069D4BB114
https://www.cambridge.org/core/books/mapping-aids/C605A4CE0EBB44486C92F11E5FE28D17
https://www.cambridge.org/core/books/after-the-korean-war/5C16960F650B29DC5CAD9373FA0A945D
https://www.cambridge.org/core/books/bread-cement-cactus/75DCB40487D5CD8DCB772761555CF10C
https://www.cambridge.org/core/books/migrant-nation/35B2EABCB2A38F74DAEEE51051AB7BE2
https://www.cambridge.org/core/books/theoterrorism-v-freedom-of-speech/5A913EBCBB6D66FB449258B0820A21E3
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Clique aqui, se inscreva no canal Biblioteca Francisca
Keller e acompanhe os vídeos com tutoriais de nossos
serviços.

INFORMES
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Desde 2018, estamos passando por momentos que
demandam adaptações no oferecimento dos nossos
serviços. O setor da biblioteca que mais sofreu com o
incêndio foi o de referência, onde ocorre o
atendimento aos usuários e os empréstimos. 

Mais de dois mil livros doados já foram catalogados e
encontram-se no catálogo online da UFRJ (Base
Minerva) com o status “Em processamento”. Essa
indicação informa que o livro está tratado e estaria
pronto para ir para a estante, mas, por enquanto,
nosso acervo de livros está encaixotado e armazenado
em uma sala no Horto Botânico. Por essa
particularidade, não é possível para a biblioteca
realizar empréstimos sob nenhuma hipótese, nem
mesmo a partir de um acordo com o usuário para ir
retirar o livro desejado em dias e horários específicos.

  

Clique aqui para ler o texto sobre a história da
biblioteca Francisca Keller que a Divisão de Memória
Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação,
da UFRJ, preparou como parte do Lugares de
memória da UFRJ: série bibliotecas. 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://drive.google.com/file/d/10RsRGB5_NUvMg479csln6g0OhbqZxX_Z/view?usp=sharing
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Anales de Antropología, v.55, n.1,
Jan/jun 2021.
Dossiê “Migración, Retorno e Infancia: Retos
y Necesidades para el Estudio de la
Movilidad”.
Acesse aqui. 

Brazilian Journal of Political Econo-
my / Revista de Economia Política,
v. 41, n.1, jan/mar, 2021.
Acesse aqui.

Estudios: revista del Centro de
estudios avanzados, n.45, 2021.
Dossiê "Escritura de la historia, represen-
taciones y usos del pasado en Argentina".
Acesse aqui.

Estudos: Sociedade e Agricultura, v.
29 n. 1, 2021.
Acesse aqui.

Revista do Museu de Arqueologia e
Etnologia. n.35, 2020.
Dossiê VI Semana Internacional de Arqueo-
logia Discentes.
Acesse aqui.

Revista Latinoamericana de Estu-
dios del Trabajo (RELET), v.25, n.40,
2020.
Economía de los sectores populares, trabajo
no clásico e informalidad: un debate con-
temporáneo.
Acesse aqui.

Revista Mexicana de Sociologí a,
n.esp., 2021.
Efectos sociales por la pandemia de Covid-
19.
Acesse aqui.

Revista Pós Ciências Sociais
(REPOCS), v. 18, n.1, 2021.
Acesse aqui.
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Estudos feministas, v.28, n.3, 2020.
Acesse aqui.

Estudos Históricos, v.34, n.72, 2021.
Dossiê "Cultura Visual".
Acesse aqui.

Etnografías Contemporáneas, v.6,
n.11, 2020.
Dossiê "Pueblos indígenas y neoextractivis-
mo. Conflictos, resistencias y negociacio-
nes".
Acesse aqui.

Mundo Amazónico, v.12, n.1, 2021.
Dossiê "Reflexiones y perspectivas sobre la
pandemia de COVID-19 (Parte II)".
Acesse aqui.

Numen: revista de estudos e pes-
quisa da religião, v.23 n.2, 2020.
Acesse aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/issue/view/5743/showToc
https://centrodeeconomiapolitica.org.br/rep/index.php/journal/issue/view/28
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/view/2268
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/issue/view/2268
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/issue/view/esa29-1
https://www.revistas.usp.br/revmae/issue/view/11937
http://alast.info/relet/index.php/relet/issue/view/40
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/issue/view/N%C3%BAmero%20Especial.%20Efectos%20sociales%20por%20la%20pandemia%20de%20Covid-19/showToc
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/issue/view/705/showToc
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/issue/view/3091
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/issue/view/4498
http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/issue/view/57
https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/index
https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/94031
https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/issue/view/5527
https://periodicos.ufjf.br/index.php/numen/issue/view/1524


No mês de março estamos acostumados a participar de eventos presenciais em comemoração ao dia do
bibliotecário, porém neste ano está sendo diferente, pois é pela primeira vez que estamos comemorando de
forma totalmente on-line. Até o ano passado, estávamos em trabalho presencial e, poucos dias depois, mais
precisamente no dia 16 de março, entramos em trabalho remoto. Pensávamos que seria apenas uma
quarentena de poucos dias, mas não foi o que aconteceu.

Após quase um ano estamos nos reunindo virtualmente para comemorar este dia tão especial para todos nós.
Tive a oportunidade de participar de algumas lives comemorativas, onde vêm sendo destacado o trabalho do
profissional de biblioteconomia e os desafios que a circunstâncias atuais, com o isolamento social da
pandemia de COVID-19, nos impôs. (...)

O evento “Bibliotecas universitárias na pandemia, como reinventar serviços de informação em meio ao caos”,
organizado pela Biblioteca Central do Gragoatá, subordinado à Coordenação de Bibliotecas da
Superintendência de Documentação da Universidade Federal Fluminense (BCG/SDC/UFF).

A live contou com a participação dos profissionais: Adriana Ornellas (PPGAS/MN/UFRJ), Ana Carolina Carvalho
(UNIRIO), Joice Soltosky Cunha (CB/C/UERJ), Maria Helena Xavier (BCG/UFF), Renato Reis Nunes (IFRJ), com
mediação de Carina Volotão (BCG/UFF). Cada bibliotecário apresentou brevemente a instituição em que
trabalham com suas respectivas especificidades.

No encontro havia profissionais que atuam em bibliotecas centrais, como a BCG/SDC/UFF e a Biblioteca da
UNIRIO, que atendem a vários cursos; que atuam em bibliotecas especializadas, como a PPGAS/MN/UFRJ e a
CB/C/UERJ, que atendem às Pós-graduações em Antropologia do Museu Nacional (UFRJ) e Medicina (UERJ),
respectivamente; e, por fim, que atua em biblioteca dos Institutos Federais, sendo que esta, seus usuários são,
principalmente, adolescentes.

Leia o texto completo aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.brBFK EM CASA, A. 2, N. 36, ABR. 2021.
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Atuação bibliotecária durante a pandemia de COVID-19

https://fb.watch/4bKM1hdtXq/
https://biblioo.info/atuacao-bibliotecaria-durante-a-pandemia-de-covid-19/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


PODCASTS
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COMUNIDADE UFRJ

Avançam as obras no Museu
Nacional. Veja aqui. 

A UFRJ neste um ano de
coronavírus. Veja aqui.

Prefeitura quer ajudar UFRJ
na reconstrução do Canecão.
Veja aqui. 

Imprensa omite nome da
professora da UFRJ que
escravizou mulher negra por
41 anos. Veja aqui.

NA MÍDIA

Primeiras imagens do
Amazônia 1. Veja aqui. 

Leila Gonzalez é
homenageada com grafite
gigante no Centro de São
Paulo. Veja aqui. 

Nação Xicrim empossa sua
primeira cacica. Veja aqui. 

Servidores da Funai recebem
capacitação para pilotagem de
drones. Veja aqui. 

Estudo investiga uso de telas
no desenvolvimento da fala de
crianças. Veja aqui. 

Catolicismo, tradição e
instituição: uma reflexão a
partir do cruzamento dos
dados sobre religião dos
censos do IBGE com os do
CERIS. Veja aqui. 

Barroso homologa
parcialmente plano do
governo para conter Covid-19
em indígenas. Veja aqui. 
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Antropocast P15: Antropologia
Cultural ou Social?

Para entender a distinção entre
esses duas expressões, o episódio
começa com uma reflexão sobre
as relações entre as palavras e as
coisas. Depois, propõe-se pensar
sobre as relações entre cul-tura e
sociedade, entre o social e o
cultural.

Ouça aqui.

Larvas Incendiadas #56: Sofia
Favero - Crianças Trans

Nesse episódio, o Larvas
Incendiadas conversa com a Sofia
Favero, que é psicóloga, ativista e
pesquisadora. A conversa foi so-
bre seu livro Crianças Trans: infân-
cias possíveis, publicado em 2020
pela Editora Devires. 

Ouça aqui.

Observantropologia #18: Aborto

Nesse episódio, o Observantropo-
logia discute o aborto e suas ten-
tativas de descriminalização.

Ouça aqui.

Mundaréu #12: Uma pegada de
palavras

Nesse episódio, o Mundaréu con-
versa com Suzane Pires Alencar
sobre suas pesquisas na Malhada,
uma comunidade remanescente
de quilombola resistindo pelo uso
de suas terras e subsolos.
 
Ouça aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://conexao.ufrj.br/2021/03/08/avancam-as-obras-no-museu-nacional/?fbclid=IwAR29T_u_kqHXYFoSWG2q__byJdT_qY_2poYKmJIkBkIAAPv0s_8Un0N0w_g
https://bit.ly/3vwvmm0
https://diariodorio.com/prefeitura-quer-ajudar-ufrj-na-reconstrucao-do-canecao/
https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/imprensa-omite-nome-da-professora-da-ufrj-que-escravizou-mulher-negra-por-41-anos-314410/
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5725&fbclid=IwAR3963teKPN_HsvrIA2C1-jlMJCQBujem_w40eIUXa7DZvSYH_Ricw0fgJw
https://almapreta.com/sessao/cultura/lelia-gonzalez-homenagem-grafite-sp?fbclid=IwAR2unVEumBwB17p2pTjo944QQlYXCYCPet7OKu7Rufgv-l1wxB0vuaQo4x4
https://coiab.org.br/conteudo/momento-hist%C3%B3rico-na%C3%A7%C3%A3o-xikrin-empossa-sua-primeira-cacica-1615234124316x364633388957040600?fbclid=IwAR2M1Cwhm29MtlHIINZrq8AkhVsMzO3dTbgAJ5UF6NPj34vTHxfilO4wmUY
https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2021/servidores-da-funai-recebem-capacitacao-para-pilotagem-de-drones
https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=13523
https://www.larunicamp.com.br/novidades/catolicismo-tradicao-e-instituicao/
https://www.conjur.com.br/2021-mar-16/barroso-homologa-parcialmente-plano-conter-covid-indigenas
https://anchor.fm/antropocast
https://larvasincendiadas.com/2021/03/10/56-sofia-favero-criancas-trans/
https://open.spotify.com/episode/6XAscM2gfE7dXQfDCn0av8?si=2afc539018314360
https://mundareu.labjor.unicamp.br/12-uma-pegadeira-de-palavras/


Antropologia feminista e etnologia amazônica : a questão do gênero nas
décadas de 70 e 80.
Pesquisadora: Cristiane Lasmar. Dissertação, 1996. Acesse aqui.

Feminismo do sagrado: o dilema "igualdade/diferença" na perspectiva
de teólogas católicas.
Pesquisadora: Fabíola Rohden. Dissertação, 1995. Acesse aqui.
 
Alianças, conflitos e feminismo: exercícios sobre a construção social da
feminilidade. 
Pesquisadora: Rosali Michelli. Dissertação, 1992. Acesse aqui.

Mulheres e abortos: negociando moralidades.
Pesquisadora: Lívia Krause Arnaud. Dissertação, 2008. Acesse aqui.

Uma ciência da diferença: sexo, contracepção e natalidade na medicina
da mulher.
Pesquisadora: Fabíola Rohden. Dissertação, 2000. Acesse aqui.

Nome de família: maternidade fora do casamento e o princípio de
filiação patrilinear.
Pesquisadora: Tania Dauster. Tese, 1987. Acesse aqui.

Profissão mulata: natureza e aprendizagem num curso de formação.
Pesquisadora: Sonia Maria Giacomini. Dissertação, 1992. Acesse aqui,

O sorriso da Paineira: construção de gênero em universidade rural.
Pesquisadora: Maria de Fátima Lopes. Tese, 1995. Acesse aqui.

Feministas em toda parte: uma etnografia de espaços e narrativas
feministas na Argentina.
Pesquisadora: Laura Elizabeth Masson. Tese, 2007. Acesse aqui.

Mulheres, militância e memória.
Pesquisadora: Elizabeth Fernandes Xavier Ferreira. Dissertação, 1996. Acesse
aqui.

Nasci para sonhar e cantar: gênero, projeto e mediação na trajetória de
Dona Ivone Lara.
Pesquisadora: Mila Burns. Dissertação, 2006. Acesse aqui.

CHAMADAS DE
TRABALHOS 

Revista do Museu de Arque-
ologia e Etnologia. Dossiê “Os
Museus de Arqueologia e a
Arqueologia nos museus: pes-
quisa, preservação e comuni-
cação”. Envios até 30/06/21.
Acesse aqui. 

Revista do Museu de Arque-
ologia e Etnologia. Dossiê
“Estudos em Arqueologia da
Música: temas, fontes e abor-
dagens”. Envios até 28/02/22.
Acesse aqui.

Revista Pós Ciências Sociais
(REPOCS). Dossiê "As defesas
dos bens comuns em tempos
de crises socioambientais". En-
vios até 14/06/2021. Acesse
aqui.

Revista Pós Ciências Sociais
(REPOCS). Dossiê "Etnografias
hoje: 100 anos de Argonautas
do Pacífico Ocidental". Envios
até 30/07/2021. Acesse aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.brBFK EM CASA, A. 2, N. 36, ABR. 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
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Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a BFK divulgou, ao longo do
mês de março, uma seleção de trabalhos sobre feminismos e trajetórias

femininas produzidos no PPGAS-MN.

https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://twitter.com/bibliotecappgas
http://objdig.ufrj.br/72/teses/188052.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/187692.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/187231.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/699169.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/381833.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/187355.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/187227.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/187772.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/676477.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/188048.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/647513.pdf
https://www.revistas.usp.br/revmae/announcement/view/1069
https://www.revistas.usp.br/revmae/announcement/view/1068
https://drive.google.com/file/d/1BX06g9jDKnU31xefxWut-NK8cdm7X-hD/view
https://drive.google.com/file/d/1BRBQev-1e8Kv_2Htgj_X3x_u4jvVIzQt/view
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

