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A relação afroindígena
Este texto visa fundamentalmente retomar alguns pontos do que
denominei um tanto inadvertidamente relação afroindígena
(Goldman 2014) a fim de situar um pouco a questão e, talvez,
dissipar alguns mal-entendidos. Por isso, recordo a observação
feita desde esse primeiro momento sobre os riscos envolvidos
na expressão, sobre “as imagens que não gostaríamos que o
termo afroindígena evocasse, os clichês que não gostaríamos
que ele desencadeasse” (Goldman 2014:216). A explicitação de
que se tratava de uma tentativa de abordar o tema de um ângulo
não identitário e de evitar o privilégio de gêneses ou tipologias,
no entanto, não foi suficiente para afastar leituras efetuadas
destes pontos de vista, o que, acredito, não pode ser
inteiramente atribuído a alguma má vontade de leitoras e
leitores. Porque, em face da complexidade da questão, mesmo a
insistência em “sublinhar que ao falar de relação afroindígena
não se trata de tentar triar o que seria afro, indígena ou o
resultado de sua mistura, que é o que costumamos fazer quando
nos deparamos com essas situações também chamadas de
‘contato’” (Goldman 2014:216)1 não me parece, hoje, suficiente.
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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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Recordo também que, pouco depois (Goldman 2015), começaram a ser exploradas as
implicações da relação afroindígena para o que chamei de contramestiçagem e
contrassincretismo, na direção de uma crítica radical das leituras dominantes dos processos de
encontro ou contato, leituras que, como se sabe, oferecem até hoje bases para as
interpretações da chamada construção da nação brasileira. Dois anos mais tarde, um dossiê
(Pazzarelli, Sauma & Hirose 2017; ver também Goldman 2017) apresentava uma série de
ensaios etnográficos sobre este tema; e uma nova coletânea (Goldman 2021) será em breve
publicada.
Artigo publicado na Revista Mana, v. 27, n. 2, 2021. Continue lendo clicando aqui.
Marcio Goldman (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ)
PODCASTS

Guerrilla History: The
History of Indigenous
Resistance w/ Nick Estes

Campo: Sentidos do Campo Altamira EP#3: O caso dos
meninos emasculados

Ouça aqui.

Ouça aqui.

Antrópolis #17: Arte, política e epistemologias
insurgentes: as "contaminações criativas" na
antropologia engajada de Paulo Raposo
Ouça aqui.
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Comunica Extensão: Na
Companhia do Folclore
Ouça aqui.

Larvas Incendiadas #66: Nilma Lino
Gomes: o movimento negro educador
Ouça aqui.
https://ppgas.museunacional.ufrj.br
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BFK - RECONSTRUÇÃO
Matéria no portal Conexão UFRJ conta o processo de reconstrução da BFK a partir de doações e
as perspectivas para a reinauguração. Também destaca a recente doação do acervo do
antropólogo Marshall Sahlins.

"Em 2/9/2018, o Museu Nacional (MN) sofreu um incêndio de grandes proporções que destruiu
grande parte do acervo da instituição. Foi o caso de todo o material da Biblioteca Francisca
Keller (BFK), que faz parte do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) do
museu e contava com mais de 40 mil volumes, todos perdidos. Após duas campanhas, iniciadas
ainda em 2018, para a reconstituição do acervo e a reconstrução do espaço físico, a biblioteca
ganha hoje novas perspectivas.
Para março de 2022, há a previsão da inauguração de um novo espaço físico, planejado pela
professora e arquiteta Marina Correia, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), com o
objetivo de abrigar a BFK. [...]"
Leia na íntegra clicando aqui.
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LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK
Não calo, grito:
memória visual da ditadura civil-militar no
Rio Grande do Sul
Autora: Carla Simone Rodeghero
Porto Alegre: Tomo Editorial, 2013.
Doadora: Vera Regina Barbosa Dias Monteiro
Brasileirismos:
além do jornalismo, aquém da
Antropologia e quase ficção
Autor: Roberto DaMatta
Rio de Janeiro: Rocco, 2015.
Doadora: Editora Rocco

Brasil em movimento:
reflexões a partir dos protestos de
junho
Organização: Maria Borba, Natasha
Felizi e João Paulo Reys.
Rio de Janeiro: Rocco, 2014.

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
Creating dialogues:
indigenous perceptions and changing forms
of leadership in Amazonia
Editores: Hanne Veber e Pirjo Kristiina
Virtanen.
Boulder, University of Colorado Press: 2017.
Doador: University of Colorado Press
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E-BOOKS - ProQuest Ebook Central
Nukak:
Ethnoarchaeology of an
Amazonian
People

Indigenous
Archaeologies:
Decolonising
Theory and
Practice

Acesse aqui

Acesse aqui

How Forests
Think:
Toward an
Anthropology
Beyond the
Human
Acesse aqui

E-books disponíveis na base
ProQuest Ebook Central (antiga Ebrary)
Lembre-se de que o acesso ao conteúdo da base de dados deve ocorrer via CAFe.
Clique aqui
para ver o tutorial preparado pelo SiBI sobre como realizar o
acesso remoto via CAFe.
Caso persistam dúvidas, entre em contato com a BFK.

NA MÍDIA

COMUNIDADE UFRJ

CHAMADAS DE TRABALHOS

Indígenas seguem em luta contra
PL que impossibilita novas demarcações de terras: ‘retroces-so’,
diz líder ashaninka no AC. Leia
aqui.

UFRJ desenvolve vacina contra
a COVID-19. Acesse aqui.

Campos: revista de antropologia.
Dossiê "Entre prantos, possessões e
mordidas: a questão religiosa em Ernesto de Martino". Período de envio:
01/02/22 a 30/04/22. Saiba mais.

Documentário nacional mostra
batalha das mulheres sem terra e
das indígenas. Leia aqui.
MT lidera casos de conflitos por
terra em 2020 no Centro-Oeste,
diz CPT. Leia aqui.
Governo Bolsonaro titulou só três
quilombos, mesmo sob pressão
da Justiça. Leia aqui.
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O tema parentalidade e equidade de gênero ganha espaço
na Universidade com ações de
Grupo de Trabalho. Acesse
aqui.

Hawò. Dossiê "Ritxoko é ouro!". Envio
até 30/01/22. Saiba mais.

Projeto Rio+Seguro Fundão
retorna à Cidade Universitária.
Acesse aqui.
UFRJ+100: evento discutirá o
que a Universidade pode e
precisa oferecer no próximo
século. Acesse aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br
5

PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

Análise social
v. 56, n.238, 2021.
Acesse aqui.
Antropolítica
n.52, 2021.
Acesse aqui.
Cronos
Dossiê Ciberesfera & Cybercultura
v. 20, n. 2, 2019.
Acesse aqui.
HAU: Journal of Ethnographic
Theory
v.11, n.1, 2021.
Acesse aqui.
Saúde em Debate
v. 45, n. 129, 2021.
Acesse aqui.
Significação: Revista de Cultura Audiovisual
v. 48, n. 56, 2021.
Acesse aqui.
Topoi: Revista de História
v.22, n.47, 2021.
Acesse aqui.
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INFORMES
Você pode acessar o Portal Capes e várias
bases de dados em casa através do acesso
remoto aos recursos informacionais da UFRJ
via CAFe e PROXY
Acesso remoto ao Portal Capes via CAFe e
PROXY
Acesso ao Portal de periódicos Capes via
CAFe
Acesso remoto aos e-books através da Base
Minerva
Acesso remoto aos livros eletrônicos da
Cambridge
Acesso remoto aos livros eletrônicos da
Taylor & Francis
Acesso remoto aos livros eletrônicos da
Springer
Acesso remoto aos livros eletrônicos da
Elsevier
Além de nossos canais usuais de
atendimento, criamos um formulário simples e rápido para você
fazer suas solicitações à biblioteca, como pedidos de artigos,
dúvidas
sobre
normalização,
acesso à bases de dados e
quaisquer outras informações.
Clique aqui
formulário.

para

acessar

o

POR DENTRO DO SiBI/UFRJ
O SiBI fez a curadoria de 20 sites de
instituições reconhecidas que oferecem cursos online e gratuito para todos.
Clique aqui para ver a lista de instituições.
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POR DENTRO DO SiBI/UFRJ
A Biblioteca Carvalho de Mendonça da
Faculdade de Direito completou 1 ano
elaborando semanalmente o o boletim
Da Capes para BCM.
O boletim foi criado em razão das
dificuldades impostas pela pandemia,
como uma oferta de recurso informacional confiável, consistente e de qualidade.
Clique aqui para acessar.

A Biblioteca Plínio Süssekind
Rocha está realizando a Exposição Virtual da Biblioteca do
Instituto de Física da UFRJ 2021.
O projeto é uma série de
vídeos sobre o Museu Virtual
da instituição. A exposição
virtual tem como objetivo a
comunicação com o visitante e
tem como enfoque o próprio
Museu Virtual, um modelo em
ambiente
cibernético,
que
reúne coleções de objetos ligados à vida da instituição, isto é, ao Patrimônio e à Memória em formato material e imaterial.
O primeiro vídeo da exposição é o “Museu Virtual do IF UFRJ: Coleção de Instrumentos
Científicos” que foi elaborado a partir de uma campanha de doação, proposta pela Biblioteca IF
UFRJ e que através dela, foram arrecadados nove instrumentos científicos.
A exposição pode ser acessada através da página da Biblioteca no Youtube. Clique aqui para
acessar.
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“FALAR SOBRE A CULTURA DRAG É FALAR SOBRE DIVERSIDADE E RESPEITO”

Ao publicar livro sobre o tema da cultura drag queen, bibliotecário se lança ao desafio de debater um tema
ainda bastante marginal no universo da biblioteconomia e da ciência da informação

A cultura drag queen tem relevância não só
artística, mas também histórica, política,
cientifica e principalmente humanista. Pensando nisso, o bibliotecário José Roberto da
Silva Júnior se lança ao desafio de debater
um tema ainda bastante marginal e marginalizado na/pela academia brasileira,
principalmente no universo da biblioteconomia e da ciência da informação.
No livro “Fontes de Informação da Cultura
Drag Queen”, publicado pela Agência
Biblioo, José Roberto destaca que a essência da cultura drag sempre esteve vinculada à arte teatral, sendo que a partir de determinado
momento esses artistas começaram a ser associados com as questões de gênero e sexualidade,
porém pouco se fala sobre isso e a produção de fontes de informação acerca deste assunto
está começando a se expandir.
Originado do seu trabalho de conclusão de curso (TCC) quando estudante de biblioteconomia
do Centro Universitário Assunção (UNIFAI) em São Paulo, “Fontes de Informação da Cultura
Drag Queen” concentra sua atenção nas fontes de informação existentes sobre o movimento
das drag queens e os tipos de acesso que a comunidade tem a essas fontes.

A obra ainda aponta as fontes de informação mais predominantes do movimento, de modo que possa ser compreendida
a dimensão desta cultura, valorizando a trajetória dos artistas
transformistas e desmistificando os preconceitos que cercam
este movimento.
Na entrevista que se segue, José Roberto, que se “montou” para
a realizar a apresentação do seu TCC sobre fontes de informação da cultura drag queen, fala sobre as origens do seu interesse pelo tema, as relações que podem ser estabelecidas entre
a cultura drag e as fontes de informação, a inserção do assunto
na universidade, especialmente no universo da biblioteconomia
e da ciência da informação, entre outras questões.
Leia o texto da Revista Biblioo na íntegra aqui.
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