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bia. Os dados apresentados neste artigo fazem parte dessa
etnografia em andamento. 

Desde as primeiras notícias de jornal na Colômbia, um viés é
reiteradamente destacado: trata-se de vítimas majoritariamente
mulheres e de agressores identificados como companheiros ou
ex-companheiros sentimentais dessas mulheres, ou homens
obcecados com elas, seja por uma tentativa de conquista
fracassada ou por impossibilidades de aproximação. Quando as
notícias mencionavam algum caso específico em que o ataque
tinha sido perpetrado por um desconhecido da vítima, logo abria
brechas para acreditar que esse desconhecido poderia ser uma
pessoa contratada por um ex-companheiro ou por um homem
obcecado. Como fosse, as reportagens apontavam (e ainda 

Fonte: Pngwing

Em 2012 a Colômbia foi o
país com os maiores índices
de ataques com ácidos no
mundo, diziam jornais naci-
onais. A perplexidade que
essa asseveração me oca-
sionou levou-me a coletar,
desde aquela época, notíci-
as sobre essa agressão e a
saber de sua alta incidência
em Inglaterra, México, Índia,
Bangladesh, República Do-
minicana, Paquistão, Esta-
dos Unidos, e, finalmente, a
começar uma pesquisa mais
direta em 2019, na Colôm-
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DISSERTAÇÕES TESES

apontam) majoritariamente se tratar de violências de gênero, isto é, mulheres atacadas por sua
condição de mulher e enredadas a relações em que roteiros de vingança, raiva ou retaliação
seriam os motivadores. Expressões como machismo, patriarcado e violência de gênero estão
sempre presentes nessas narrativas.
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Artigo publicado no Anuário antropológico, v. 46, n. 3, set./dez. 2021. 
Continue lendo clicando aqui. 

María Elvira Díaz-Benítez Professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
do Museu Nacional/UFRJ, co-coordenadora do NuSEX – Núcleo de Estudos em Corpos, Gênero e
Sexualidade do mesmo Programa e diretora da Kalela, coleção de antropologia, da Editora
Papéis Selvagens.

INCLUSÕES NA MINERVA - T&D

Título: A flor do futuro : cosmo-especulação
e Antropologia do tempo na obra de Philip
K. Dick

Pesquisador: Gabriel Cardoso de Lima
Orientador: Eduardo Viveiros de Castro
Acesse aqui.

Título: Imaginando desertos, produzindo
soberanias trincadas : eletricidade e o caso
nuclear no Arquivo Geisel

Pesquisadora: Laura Lorena de S. Carvalho
Orientadora: Adriana de Resende B. Vianna
Acesse aqui.

Título: Quintais de Morro Agudo : os
moradores e suas moradas 

Pesquisadora: Safira Karina Reink Silva
Orientadora: Olívia Maria Gomes da Cunha
Acesse aqui.

 

Título: As transformações da pessoa entre
os Katwena e Tunayana dos rios Mapuera e
Trombetas

Pesquisador: Leonor Valentino de Oliveira
Orientadora: Aparecida Vilaça
Acesse aqui.

 

Título: Nas águas das políticas : as mulheres,
as cisternas e o curso da vida no agreste
pernambucano

Pesquisadora: Marcela Rabello de Castro
Centelhas 
Orientador: John Cunha Comerford
Acesse aqui.
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BFK 2021

Em 2021, mantivemos durante todo o ano o trabalho remoto devido à pandemia do
coronavírus. Com todas as particularidades e algumas limitações, demos continuidade aos
trabalhos da biblioteca e para tanto, a equipe da BFK realizou 27 reuniões para discutir o
andamento de seus serviços.

Boletim BFK em casa

O Boletim BFK em casa foi pensado com a
intenção de preencher, pelo menos em parte, a
distância entre a biblioteca e a comunidade
que o trabalho remoto criou, criamos o boletim
da Biblioteca Francisca Keller: BFK em casa.
Nele, trazemos notícias sobre a comunidade,
informações sobre o trabalho remoto que está
sendo desenvolvido pela biblioteca, textos de
destaque e atualizações sobre novos números
de revistas.

Em 2021, o Boletim foi reformulado, com
edições mensais

 Docentes e discentes do PPGAS já recebem o
Boletim diretamente por e-mail. Já usuários
externos também podem receber o Boletim em
primeira mão. Para isso, precisam preencher
esse formulário.

No ano de 2021, elaboramos 10 edições do
BFK em casa e todas elas estão disponíveis em
PDF no site do PPGAS.

Boletim do doador

 O Boletim do doador tem a intenção de
homenagear os nossos doadores e tornar
público como ocorreu cada uma das ini-
ciativas, desde o seu início até a chegada
dos livros que farão parte do novo acervo
da BFK.

Em 2021, foram elaborados 3 boletins do
doador: sobre a doação da Cambridge, da
Princeton e da Jorge Zahar.

Docentes e discentes do PPGAS já recebem
o Boletim do Doador diretamente por e-
mail e o público externo tem acesso ao
boletim através do site do PPGAS.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewkAw-52KQ-JE381UiThdsCNCA8iqyJHHnr_Y9Rj5hAoBu3Q/viewform
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/boletim-bfk-em-casa.html
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/boletim-do-doador.html
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BFK 2021

Catalogação de livros

Mesmo atuando em trabalho remoto, a BFK prosseguiu com o processamento técnico dos
livros. Esta atividade implica a realização de várias etapas que devem ser realizadas por
diferentes membros da equipe. Com a colaboração do Setor de Transportes do Museu
Nacional, transportamos lotes de livros acondicionados em caixas plásticas apropriadas
até as residências da equipe. A BFK organizou o processamento técnico remoto nas
seguintes etapas: Transporte - Tombamento - Triagem - Catalogação - Inserção de Item no
Sistema - Preparação Física.

Atendimento virtual na quarentena

O trabalho remoto não nos impediu de realizar
atendimento virtual aos nossos usuários. Desse
modo, em 2021 efetuamos o total de 99
atendimentos através do e-mail e 9 aten-
dimentos remotos pela plataforma Zoom e
Google Meet.

Caso você tenha alguma solicitação para fazer
à biblioteca, nos envie um e-mail no endereço
bfkppgas@mn.ufrj.br. 

Respondemos nosso e-mail diariamente!

Mala direta

A mala direta é um produto exclusivo para
a comunidade PPGAS (discentes e docen-
tes): toda sexta-feira, enviamos um e-mail
breve e informativo sobre ferramentas de
pesquisa e serviços oferecidos pela biblio-
teca.

Em 2021, foram enviadas 28 malas dire-
tas.

Discentes do PPGAS podem, ainda, solicitar
um atendimento virtual. Para tanto, basta
enviar um e-mail fazendo essa solicitação.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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BFK 2021

SERVIÇO/PRODUTO TOTAL EM 2021
 

PROCESSAMENTO TÉCNICO
 

Catalogação de livros - Títulos: 615
Catalogação de livros - Itens: 1134
Catalogação de Teses e Dissertações: 10

A primeira etapa, o transporte, é realizada utilizando-se do serviço de transporte do Museu
Nacional para encaminhar os livros à equipe. A etapa de tombamento consiste em registrar, na
planilha criada para este fim, os dados de cada exemplar que é incorporado ao acervo da
biblioteca.

Após o tombamento, passa-se à triagem. Neste processo, é realizada uma pesquisa para
determinar se a obra pertenceu ao antigo acervo da BFK perdido no incêndio ou, ainda, se ela
já foi catalogada por outra biblioteca da UFRJ, constando na Base Minerva - o catálogo da UFRJ.
Quando já há o registro, passa-se direto à etapa de inserção do item no sistema. No caso das
obras que necessitam de catalogação, elas são encaminhadas à equipe de bibliotecárias para
este fim, e, após a catalogação, o item é inserido.

Após a catalogação e a devida inserção do item no catálogo, a etapa final é a preparação física.
Esta consiste na atribuição de etiquetas na lombada dos livros com o respectivo número de
chamada - código pelo qual se localizam as obras nas estantes.  Assim, os livros preparados
pela equipe são reencaminhados a ele para este fim, completando o ciclo do processamento
remoto.

SERVIÇO/PRODUTO TOTAL EM 2021
 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL

Atendimento virtual (zoom ou google meet):   9
Atendimento virtual por e-mail: 99
Edições do Boletim da biblioteca: 11
Edições do Boletim do doador: 3
Envio da curadoria de Bases de dados: 19
Envio de mala direta: 28
Facebook - Número de posts: 316
Instagram - Número de posts: 322
Instagram - Número de reels: 1
Twitter - Número de Tweets: 317
YouTube - Novos vídeos: 3

Confira nos quadros abaixo os dados do processamento técnico remoto e de referência virtual no 
ano de 2021

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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Equatorial
v.9, n.16, 2022.
Acesse aqui.

História: questões e debates
v.69, n.2, 2021.
Acesse aqui.

História, Ciências, Saúde -
Manguinhos
v.28, supl.1, 2021.
Acesse aqui.  

Idéias
v. 13, 2022.
Acesse aqui.

IDS Bulletin 
v.53, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Ilha: Revista de Antropologia
Revista de Ciências Sociais
v.24, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Journal de la Societé des
Américanistes
v.107, n.1, 2021.
Acesse aqui.

LASA Forum
v.53, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Lua nova: cultura e política
n.114, 2022.
Acesse aqui.

PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

NA MÍDIA

COMUNIDADE UFRJ 

Exumação de indígenas mortos
por Covid para rituais fúnebres
segue em análise pela Sesai 2
meses após recomendação do
MPF-RR. Leia aqui. 

Mundo enfrenta crise de de-
pressão sem precedentes, aler-
tam pesquisadores. Leia aqui.

Chamada para Projeto Rese-
nhas 2022. 
Saiba  mais.

Como fica o orçamento da UFRJ
em 2022? Leia aqui.

Cientista da UFRJ vence prêmio
da revista Nature. Leia aqui.

Maior telescópio do mundo terá
participação de astrônomo da
UFRJ no desenvolvimento. Leia
aqui.

Encosta Viva: Projeto da Escola
Politécnica da UFRJ busca redu-
ção de risco de deslizamento de
terra por meio de ações socio-
educativas. Leia aqui.

UFRJ na Cultura: Parceria com
Secretaria de Cultura disponibi-
liza 130 vagas para ocupar es-
paços culturais. Leia aqui.

CHAMADA DE TRABALHOS

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://periodicos.ufrn.br/equatorial/issue/view/1178
https://revistas.ufpr.br/historia/issue/view/3179
https://www.scielo.br/j/hcsm/i/2021.v28suppl1/
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/issue/view/1887
https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/issue/view/247
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/issue/view/3282
https://journals.openedition.org/jsa/19294
https://forum.lasaweb.org/
http://www.cedec.org.br/revista-lua-nova-no-114
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/02/17/exumacao-de-indigenas-mortos-por-covid-para-rituais-funebres-segue-em-analise-pela-sesai-2-meses-apos-recomendacao-do-mpf-rr.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mundo-enfrenta-crise-de-depressao-sem-precedentes-alertam-pesquisadores/
https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/announcement/view/1290
https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/announcement/view/1290
https://conexao.ufrj.br/2022/01/como-fica-o-orcamento-da-ufrj-em-2022/
https://conexao.ufrj.br/2022/01/cientista-da-ufrj-vence-premio-da-revista-nature/
https://conexao.ufrj.br/2022/02/olhando-alem/
https://conexao.ufrj.br/2022/02/encosta-viva-preservacao-e-conscientizacao/
https://conexao.ufrj.br/2022/02/ufrj-na-cultura/
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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.

Assassinato de mulheres e 
direitos humanos 

Eva Alterman Blay

Editora 34, 2008

Elogio da diferença: o femi-
nino emergente

Rosiska Darcy de Oliveira

Rocco, 2012

A função social da guerra na 
sociedade Tupinambá

Florestan Fernandes

Globo, 2006

Mulheres e costumes do
Brasil 

Charles Expilly 

Editora Nacional, 1977

 A fisiologia do gosto 

Jean-Anthelme Brillat-Savarin

Companhia das Letras 1995

A piedade dos outros: o abando-
no de recém-nascidos em uma
vila colonial, Século XVIII

Renato Franco

Editora FGV, 2014

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK

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


Tendo em vista que no dia 28 de
janeiro comemora-se o Dia Inter-
nacional da Proteção de Dados, o
SiBI/UFRJ realizou uma curadoria
de vídeos que falam sobre a rela-
ção e os impactos da LGPD nas
bibliotecas e na atuação profissio-
nal dos bibliotecários.

Leia a notícia na íntegra aqui.
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POR DENTRO DO SiBI/UFRJ 

Em 2014, a Biblioteca Pública de
Nova York criou o Library Shelfie
Day para incentivar as pessoas a
declararem o seu amor pelas bi-
bliotecas, pelo livro e pela leitura.

Veja as fotos postadas nas mídias
sociais com #LibraryShelfieDay e
#bibliotecasufrj. 

Leia mais aqui. 

Acesso ao trial da  HeinOnline
para a comunidade UFRJ foi esten-
dido até 28/02/2022.

A HeinOnline é uma base de
dados de pesquisa digital mul-
tidisciplinar acadêmico que se
destaca por permitir que seus
alunos pesquisem todos os tópi-
cos jurídicos, desde a legislação
dos povos indígenas às mulheres
e da lei à legislação constitucional
mundial. Veja aqui.

https://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.nypl.org/blog/2022/01/26/celebrate-libraryshelfie-day#:~:text=As%20we're%20sure%20you,in%20front%20of%20library%20shelves.
https://www.nypl.org/blog/2022/01/26/celebrate-libraryshelfie-day#:~:text=As%20we're%20sure%20you,in%20front%20of%20library%20shelves.
https://www.mocinhadabiblio.com/mocinhadabiblio/hashtags/LibraryShelfieDay
https://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio
https://home.heinonline.org/
https://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio

