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“Pour être heureux, il faut
penser au bonheur d’un autre.”/
“Para estar feliz, é preciso pensar na felicidade de um outro.”
(Gaston Bachelard, 1949, p.
181)

Foto:

A publicação deste livro integra as atividades do projeto
Reconstrução das Coleções
Etnográficas do Museu Nacional, iniciado em fevereiro de
2019, seis meses após o trágico incêndio que destruiu grande parte das coleções etnográficas do Museu Nacional e
devastou completamente as
suas instalações físicas, equipamentos e arquivos. Seria
um decepcionante expediente
de fuga tratar neste prefácio
apenas da expedição de Roquette-Pinto à Serra do Norte
nas primeiras décadas do século XX, ou do debate promo-
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vido cem anos depois por uma competente etnografia sobre os resultados
daquela viagem defendida no PPGAS/2012.
Para uma antropologia que se ocupa com artefatos no Museu Nacional, não
há, nem poderia haver uma continuidade entre um antes e um depois do
trágico incêndio de 2018. Não são apenas rupturas nos protocolos de
conhecimento nem de atitudes políticas, mas há um corte abissal, um trauma
e seus desdobramentos sobre os quais é preciso refletir. Trata-se, em termos
diretos, de uma verdadeira refundação.
Há um livro fascinante, do qual foi retirada esta epígrafe, escrito por Gaston
Bachelard1 , que pode nos auxiliar bastante. Ele nos adverte: “Le feu couve
dans une âme plus sûrement que sous la cendre”/ “O fogo arde com mais
certeza em uma alma do que sob as cinzas” (p. 31). Ao invés de evitar o tema
ou tratá-lo de forma elíptica, vamos abordá-lo de frente, mergulhando em
suas implicações para em seguida emergir em um novo projeto intelectual.
BFK EM CASA, A. 2, N. 39, JUL 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

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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Uma curta sinopse dos jornais do dia seguinte, 03/09/2018, apresenta o drama: dois meses após completar 200
anos, o Museu Nacional, instalado no antigo palácio imperial da Quinta da Boa Vista, foi completamente destruído
por um incêndio, que devastou inteiramente as suas coleções de antropologia, arqueologia e de ciências naturais,
as maiores existentes na América do Sul. Uma foto, quase sempre de primeira página, mostrava no alto de uma
suave colina imensas labaredas bailando sobre a imponente fachada do palácio, iluminando indiretamente jardins
e árvores centenárias, o todo emoldurado pela escuridão da noite.
[...]
Continue lendo clicando aqui.
João Pacheco de Oliveira é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), Museu
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro

DICA DE LEITURA

por Marcio Miranda (Auxiliar de Biblioteca da BFK)
Prostituição e outras formas de amor, Soraya Silveira Simões
O livro, publicado pela editora da Universidade Federal
Fluminense, está dividido em 4 partes que abordam diversas
faces deste tema. Os textos que fazem parte desta coletânea
foram selecionados entre artigos apresentados em eventos (27ª
Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em Belém, 2010;
Congresso Luso-Afro-brasileiro em Salvador, 2011 e na 28ª
Reunião Brasileira de Antropologia, em São Paulo, 2012).
Ao contrário do que pensa o senso comum que enxerga a
prostituta apenas como uma vítima da exploração de outras
pessoas, o livro mostra que, muitas vezes, essas pessoas
escolhem esta profissão por vontade própria. Também é visto
na obra que muitas vezes é ultrapassada a barreira de um
relacionamento apenas “comercial”, com muitas dessas pessoas
vivendo relações de afeto duradouras com seus clientes.
O livro trata desde a prostituição praticada em garimpos até
aquela praticada em áreas com melhores condições sociais,
incluindo também aquela praticada em saunas masculinas.
Discorre, também, sobre as formas de segregação e a luta das
prostitutas por reconhecimento de seus direitos em leis, como
qualquer outra categoria profissional, além disso, aborda temas
de saúde e exploração desta categoria profissional, mostrando
que, apesar das melhoras ocorridas, ainda existe um longo
caminho a ser percorrido para o pleno reconhecimento destas
profissionais.
O livro traz encartado um DVD com o documentário “Um beijo
para Gabriela” (disponível também no Youtube), que mostra o
processo eleitoral da militante, e ex prostituta Gabriela Leite,
que se candidatou a deputada federal pelo Rio de Janeiro em
2010.
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Ori: a cabeça como divindade, Márcio de Jagun
O livro aborda conceitos filosóficos da cultura Ioruba sobre a vida, a loucura,
doença e religião dos povos desta parte da África.
Passando pelos conceitos religiosos, com suas várias divindades a obra nos
conta sobre a noção de criação e percorrendo o caminho do pensamento
africano sobre princípios morais e éticos, livre arbítrio, e outros diversos
aspectos da cultura e pensamento ioruba.
Sobre o tema principal do livro, o Ori (cabeça) o autor discorre sobre concepção
do ser no pensamento iorubano, considerando a cabeça não só como parte da
anatomia humana, mas também como sede da consciência, consciência esta
que perdura após a morte do indivíduo. Fala, ainda sobre a importância do
culto ao Ori como principal divindade, antes mesmo de qualquer orixá, sobre
as formas de culto e rituais realizados com a finalidade de fortalecer esta parte
tão importante de cada ser.
Em sua parte final nos traz um pequeno vocabulário e algumas noções do
idioma iorubá, utilizado nos cultos afro-brasileiros que nos foram trazidos
desta região da África.

E-BOOKS - OAPEN

E-books disponíveis na base
OAPEN

Clique na imagem para visualizar
cada livro na base.
Lembre-se que o acesso ao conteúdo da base de
dados Oapen 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. 39, JUL 2021.
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INFORMES
A BFK produziu um manual com
orientações sucintas para pesquisadores,
sobre o uso das principais ferramentas
métricas, de identificação de objetos
digitais e de autores utilizadas como
indicadores de desempenho das pesquisas acadêmicas.
Clique aqui para acessar o Manual.

Foi recentemente lançada a primeira
edição do Harpia, o boletim interno do
Museu Nacional/UFRJ. Ele busca resgatar
a história, conectar o presente e projetar
o futuro do nosso museu de história
natural e de antropologia.
Clique aqui para acessar o boletim.

Estamos elaborando um Guia de Fontes
de Informação para as áreas de
Antropologia e Ciências Sociais.
Clique aqui, para acessar o guia da base
Project Gutenberg: uma biblioteca com
mais de 60.000 eBooks gratuitos.
O guia completo está disponível em nosso
site: ppgas.museunacional.ufrj.br, no
menu da Biblioteca, em Ferramentas de
Pesquisa.
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POR DENTRO DO SiBI/UFRJ

A Biblioteca Central do CCMN compartilhou em seu facebook informações sobre o mês do Orgulho LGBTQIA+
durante todo o mês de junho.
É só entrar na página, rolar o feed para encontrar os posts. As informações vão desde a história do movimento
LGBTQIA+ até dicas de reality shows, filmes e séries nacionais e internacionais que mostram a vida deste grupo
tão diverso ao longo da história da humanidade. Você também pode ler diretamente os posts deste tema
específico no nosso feed buscando pela hashtag #MesDoOrgulhoNaBC na barra "Pesquisar no Facebook".
Clique aqui para ver a página do facebook da Biblioteca Central do CCMN.

A Biblioteca Plínio Sussekind Rocha está, do Instituto
de Fìsica, lançou um vídeo explicando o passo a
passo de como fazer a renovação de um livro que
está emprestado.
Ressaltamos que, em função da pandemia, a
biblioteca não está realizando atendimento
presencial e todos os empréstimos têm sido
renovados automaticamente pela equipe. Portanto,
para utilizar o serviço o usuário deverá aguardar o
retorno das atividades normais nas Bibliotecas da
UFRJ.
Clique aqui para ver o vídeo.
O SiBI em números é o relatório anual do Sistema de
Bibliotecas e Informação da UFRJ que apresenta
informações sobre desempenho, serviços e produtos
realizados pelo SiBI e pelas bibliotecas que compõem
o sistema. Esses dados são extraídos da Base
Gerencial (BAGER), que é alimentada por coleta anual
de dados em todas as bibliotecas.
No site você encontra o SiBI em números de 2020 e
dos anos anteriores.
Clique aqui para acessar todos os anos.
BFK EM CASA, A. 2, N. 39, JUL 2021.
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PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

Campos - Revista de Antropologia,
v.22, n. 1, 2021.
Acesse aqui.
Estudios Atacameños: Arqueología y
Antropologia Surandinas
v.67, 2021.
Acesse aqui.
Gênero
v. 21, n. 1, 2020.
Acesse aqui.
História: questões e debates
v.69, n.1, 2021.
Acesse aqui.
Idéias
v.12, 2021
Acesse aqui.
IDS Bulletin
v.52, n.1, 2021.
Acesse aqui.
Journal
de
la
Américanistes
v. 106, n.2, 2020.
Acesse aqui.

Societé

des

L'homme
n. 237, 2021.
Acesse aqui.

BFK EM CASA, A. 2, N. 39, JUL 2021.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br
6

BIBLIOTECAS
Guia de Boas Práticas em Mídias Sociais para
Bibliotecas Universitárias
por Soraia Santana Capello

Resultado da Dissertação de Mestrado Profissional em
Biblioteconomia, da servidora Soraia Capello, na qual foi
realizada uma investigação em torno das formas de uso
das mídias sociais pelas bibliotecas universitárias.
Apresenta as orientações que visam boas práticas em
mídias sociais, a fim de guiar e auxiliar o bibliotecário na
utilização e publicação de conteúdo nestes canais em
nome da biblioteca em que atua.
As bibliotecas que utilizam redes sociais devem se atentar
para a transparência e integridade das informações,
respeitando sempre os direitos autorais e de privacidade.
Nunca publicar conteúdo inadequado, com linguagem de
baixo calão ou preconceituosa. Deve ser evitada a
divulgação de eventos, cursos e conteúdos pagos, exceto
nos casos de seminários, congressos e outros eventos
promovidos por instituições públicas de ensino e
associações profissionais da área de atuação.

Seguem alguns princípios gerais de conduta que devem guiar o comportamento dos funcionários da
biblioteca:
boa fé;
honestidade;
cortesia;
transparência;
moralidade e
legalidade.
Cabe ao servidor responsável, antes de publicar nas redes sociais certificar-se que a informação é de fonte
confiável e que os links publicados estão ativos, além de citar as fontes de pesquisa, mencionar data, hora,
local, link e, se possível, folder ou cartaz de eventos que estejam sendo divulgados.
Para maiores detalhes sobre boas práticas e conduta no uso das mídias sociais leia:
Boas práticas na utilização de mídias sociais para bibliotecas universitárias (o guia prático está disponível
no Apêndice C, p. 87 da dissertação). Acesse.
Manual de orientação para atuação em Mídias Sociais, da Secretaria de Comunicação Social do Governo
Federal. Acesse.
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COMUNIDADE UFRJ
Cientistas da UFRJ descobriram
fenômeno ligado ao surgimento de mais da metade dos casos de câncer no mundo. Veja
aqui.
26 de junho
Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas

UFRJ se mantém como a melhor federal do país em ranking
internacional. Veja aqui.

Prender e dar fuga: biopolítica, sistema penintenciário e tráfico de
drogas no Rio de Janeiro
Pesquisador: Antônio Carlos Rafael Barbosa. Tese, 2005. Acesse aqui.

Fruto da Amazônia pode substituir óleo de Palma. Veja aqui.

Batan: tráfico, milícia e “pacificação” na zona oeste do Rio de Janeiro.
Pesquisadora: Tássia Santos de Mendonça. Dissertação, 2014. Acesse aqui.

UFRJ lança site do seu novo
Plano Diretor, Veja aqui.
Desmatamento pode gerar
novas pandemias. Veja aqui.

18 de junho
Dia da Imigração Japonesa
Roça e arte: etnografia da comunidade nipo-brasileira de Yuba
(Mirandópolis, SP).
Pesquisadora: Marcela Torres Rezende. Dissertação, 2006. Acesse aqui.

25 de maio
Dia nacional da Adoção
Os filhos do coração: adoção em camadas médias brasileiras.
Pesquisadora: Maria Cecília Solheid Costa. Tese, 1988. Acesse aqui.

Chegada de novo acervo marca
aniversário do Museu Nacional.
Veja aqui.
A homenagem de personalidades pelos 203 do Museu Nacional. Veja aqui.
Parecer de uma bibliotecária
sobre os critérios adotados
pela Fundação Palmares. Veja
aqui.

Limites da menoridade: tutela, família e autoridade em julgamento.
Pesquisadora: Adriana de Resende Barreto Vianna. Tese, 2002. Acesse aqui.

NA MÍDIA

✍ Para encontrar outros trabalhos faça a pesquisa na Base Minerva, nosso
catálogo online. Clique aqui.

Você não pode convencer um
terraplanista e isso deveria te
preocupar. Veja aqui.

CHAMADAS DE TRABALHOS
Revista Leviathan - DCP - USP
Dossiê Raça e Gênero, submissões até 10/08/2021.
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Maioria
dos
casais
não
aguenta intimidade constante
sem a esfera pública, diz
socióloga Eva Illouz. Veja aqui.
Como cientistas desvendaram
mistério de poção que criava
'zumbis' no Haiti. Veja aqui.
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