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O mundo é de muitas línguas, as Américas são de muitas línguas,
o Brasil é de muitas línguas. Pode parecer repetitivo, redundante,
mas é sempre preciso lembrar que o domínio de mais uma
língua é uma riqueza não apenas do indivíduo, mas também de
uma coletividade. Por outro lado, o monolinguismo, de
indivíduos e coletividades, já foi chamado de “doença”, um
empobrecimento, desertificação que seca as raízes de
conhecimentos e saberes, em sua pluralidade. Os sinais das
perdas linguísticas estão diante de nós, faz tempo. Foram dados
gritos de alerta, foram feitos diagnósticos sombrios: línguas
definhando, em agonia, adormecidas, mortas. Por outro lado, os
sinais de resiliência, retomada, despertar de línguas estão
também diante de nós. E este, agora, é um tempo de contrastes,
de escuridão e de luzes, que nos chama para agir a favor das
luzes e da vida. 

Enfim, 2022 é o primeiro ano da propalada Década das Línguas
Indígenas, instituída e declarada pela UNESCO, o gatilho para a
visibilização e o surgimento de uma miríade de iniciativas, em
vários países e contextos diversos, que estão se consolidando e
se desenvolvendo seguindo bandeiras que vão além da defesa 

Fonte: Lersh traduções

https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://web-b-ebscohost.ez29.periodicos.capes.gov.br/ehost/detail/detail?vid=2&sid=b86e714a-3db3-4f66-a7fa-203df7282e23%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1wdC1iciZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#toc
https://web-b-ebscohost.ez29.periodicos.capes.gov.br/ehost/detail/detail?vid=2&sid=b86e714a-3db3-4f66-a7fa-203df7282e23%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1wdC1iciZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#toc


DISSERTAÇÕES TESES

da sobrevivência de línguas, povos, territórios, direitos. Trata-se da defesa de sua integridade,
autonomia, autodeterminação. Neste panorama, parcialmente novo e sem dúvida
efervescente, a chegada da revista LINGUAS VIVAS é mais do que benvinda. Não se trata de
mais um veículo acadêmico, de mais um palco científico, de mais um canal de divulgação de
atores e ações, mas de um espaço inédito de movimentos plurais. Não é por acaso que
LINGUAS VIVAS acolhe e oferece muitas línguas, de fato, para muito além delas serem objetos
de investigação, assim como acolhe e exibe muitas vozes para além das dos chamados
‘especialistas’. 
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Living Languages • Lenguas Vivas • Línguas Vivas: Vol. 1 : No. 1 
Continue lendo clicando aqui. 

Bruna Franchetto (UFRJ/PPGAS) 

TESES E DISSERTAÇÕES RECENTEMENTE INCLUÍDAS NA BASE MINERVA

Título: Figuras em transformação: difu-
são da arte visionária na região do rio
Ucayali (Amazônia peruana)

Pesquisador: Vinícius Dino
Orientador: Carlos Fausto
Coorientadora: Luisa Elvira Belaunde
Acesse aqui.

Título: Os Paiter e os conhecimentos: o
Centro Cultural Wagôh Pakob

Pesquisador: Augusto César Rocha de
Alencar
Orientadora: Bruna Franchetto
Acesse aqui.

Título: Quem manda é a deusa música:
os bastidores do processo fonográfico
em estúdios.

Pesquisador: Daniel Ferreira Wainer
Orientador: Luiz Fernando Dias Duarte
Coorientador: Edmundo Marcelo Mendes
Pereira
Acesse aqui.

Título: A díade da terra: chicha, doenças
e deuses nas transformações tupari

Pesquisador: Breno Anselmo Gomes
Orientadora: Aparecida Vilaça
Acesse aqui.
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NOVA BFK -  ATUALIZAÇÕES

A Biblioteca Francisca Keller, formada a partir de 1968, é
parte do Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social (PPGAS), Museu Nacional, Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ). Completando 50 anos em 2018, era
considerada uma das mais importantes bibliotecas de
ciências sociais do Brasil, abrigava um inestimável acervo
de literatura antropológica, contando com cerca de 37.000
volumes, entre obras de referência, livros, periódicos,
teses, dissertações, anais de congressos, folhetos, entre
outros materiais especiais. Oferecia os serviços de
consultas,   empréstimos,   empréstimo   entre   bibliotecas, 

Imagem: Entrada da BFK na parte interna do 
Museu Nacional antes do incêndio
Fonte: Arquivo BFK

Imagem: Balcão de atendimento da antiga BFK
Fonte: Arquivo BFK

Imagem: Sala de leitura da antiga BFK
Fonte: Arquivo BFK

comutação nacional, treinamentos diversos,
orientação de busca bibliográfica e
normalização, entre outros.

No incêndio de 2 de setembro de 2018, foram
perdidos aproximadamente 22 mil livros,
cerca de 14 mil fascículos de periódicos, 1.531
teses e dissertações, 108 CDs, 127 DVDs,
entre   outros   materiais   especiais.   Ficaram 

resguardados do incêndio, por encontrarem-
se emprestados a usuários cadastrados, 290
livros, 8 teses e dissertações e 12 fascículos
de periódicos. Além disso, foram preservadas
as versões digitais de parte da coleção de
Teses e Dissertações.

Imediatamente após o incêndio, a BFK iniciou
os esforços para sua reconstrução. Foi
formada uma Comissão para este fim,
composta pelos professores do PPGAS-MN
Olívia Cunha, Federico Neiburg e Carlos
Fausto,    pela   bibliotecária   responsável   na 
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NOVA BFK -  ATUALIZAÇÕES

Imagem: Novo espaço da biblioteca BFK no Prédio do Horto Botânico
Fonte: Arquivo BFK

época, Dulce Carvalho, e pelos membros da equipe. No dia 13 de setembro, foi lançada a
campanha de doações “BFK+50”. Foi criado um website no qual os doadores podiam propor
doações de livros ou recursos financeiros. No mesmo canal, também foram divulgados os
nomes dos doadores que já haviam feito doações, entre outras informações. A campanha
bateu a sua meta financeira e seus recursos serão utilizados nas obras do espaço da BFK que
funcionará no Prédio da Biblioteca Central do Museu Nacional/UFRJ, localizado no Horto
Botânico, na Quinta da Boa Vista.

O Prédio passa atualmente por reformas para abrigar os setores do Museu Nacional, mas o
espaço onde será localizada a Biblioteca foi liberado, para que possamos iniciar o processo das
nossas intervenções para construir a BFK que almejamos.
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NOVA BFK -  ATUALIZAÇÕES

As caixas com nossos livros
doados estavam armazenadas
em uma sala no Pavilhão de
Ensino, localizado na Quinta da
Boa Vista e em um container no
Novo Campus de Ensino e
Pesquisa. Com a finalização da
primeira etapa da reforma do
espaço da BFK, no Prédio do
Horto, elas puderam ser
transferidas. São mais de 31 mil
livros que, ao final das obras,
estarão disponíveis para toda a
comunidade UFRJ. 

Imagem: Caixas com os livros doados para a BFK
Fonte: Arquivo BFK

NA MÍDIA

Foto de tradição Pankararu é
premiada na Suíça. Leia aqui.

Grupo da UFMG reúne histórias
e ilustrações de espécies do
Parque Estadual do Rio Doce
em álbum de figurinhas. Veja
aqui. 

‘Arquivos da Pandemia’ lança
site que reúne experiências
cotidianas da Covid-19. Veja
aqui. 

Livro organizado por docente
da UNIRIO discute relações
entre linguística aplicada e raça.
Veja aqui.  

PODCAST

“A cada 26 horas, uma pessoa LGBT é assassinada ou se suicida no Brasil.
Mais da metade dos assassinatos de pessoas LGBT no mundo ocorrem no
Brasil. 67% dos assassinatos são direcionados contra travestis e mulheres
transexuais. 118 mortes por ano foi a média brasileira de assassinatos de
pessoas trans entre 2008 e 2019”.

A cada injúria fóbica pronunciada por um vizinho, um deputado, um
presidente da república, é uma pessoa LGBTQIA+ que tomba, é uma vida
importante que perdemos. Esse episódio traz a realidade de perseguições
por orientação sexual e por gênero no estado do Mato Grosso, mas, como
mostram os convidados, Clóvis Arantes (ONG Livremente) e Marcos Aurélio
da Silva (PPGAS/UFMT), o estado é só um reflexo de todo o país em tempos
de fascismo.

Escute o episódio aqui. 
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https://brasil.un.org/pt-br/182103-foto-de-tradicao-pankararu-e-premiada-na-suica
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https://www.ufmt.br/unidade/ppgas
https://mundareu.labjor.unicamp.br/17-homofobia/
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Revista Mundaú
n.11, 2022.
Acesse aqui.

Radis
Ed. 235, 2022.
Acesse aqui.

Revista USP
n.132, 2022.
Acesse aqui.

Rua
v. 28 n. 1, 2022.
Acesse aqui.

Runa
v.42, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Social Analysis 
v. 66, n. 1, 2022.
Acesse aqui. 

Sociologias
v.23, n.59, 2022.
Acesse aqui.

The Cambridge 
Journal of Anthropology 
v.40, n.1, 2022
Acesse aqui.

Vibrant – Virtual 
Brazilian Anthropology
v.19, 2022.
Acesse aqui.

PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

COMUNIDADE UFRJ 

UFRJ faz acordo com instituto
da Índia. Veja aqui

Aula Aberta do curso de
Medicina, de Macaé: O Espaço
da Pessoa Autista na
Atualidade, dia 20.06. Veja aqui.  

UFRJ e outras nove instituições
do Rio repudiam proposta de
mensalidade em universidades
públicas. Veja aqui. 

Rolé UFRJ: Biblioteca do CFCH.
Veja aqui.

Manifesto por respeito e
dignidade à população
LGBTQIA+ da UFRJ. Veja aqui.

UFRJ inaugura projeto de
geração simultânea de
eletricidade e água. Veja aqui.

UFRJ e Agência Lupa
estabelecem parceria para
combater fake news. Veja aqui.

Parlamentares vão conhecer
novos pianos da UFRJ e ganham
show privado. Veja aqui.

Ossada de baleia é presente de
aniversário do Museu Nacional.
Veja aqui.

UFRJ sobe 36 posições em
ranking internacional e se
mantém como a melhor
universidade federal do país.
Veja aqui
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https://www.seer.ufal.br/index.php/revistamundau/issue/view/648
https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/todas-as-edicoes/235/
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://jornal.usp.br/revistausp/revista-usp-132-bicentenario-da-independencia-economia/
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/issue/view/1906
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/index
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/social-analysis/66/1/social-analysis.66.issue-1.xml
https://seer.ufrgs.br/sociologias
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/cja/cja-overview.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/cja/cja-overview.xml
http://www.vibrant.org.br/lastest-issue-v-19-2022/
https://conexao.ufrj.br/2022/06/ufrj-faz-acordo-com-instituto-da-india/
https://www.youtube.com/medicinaufrjmacae
https://ufrj.br/2022/05/ufrj-e-outras-9-instituicoes-do-rio-repudiam-proposta-de-mensalidades-em-universidades-publicas/
https://conexao.ufrj.br/2022/06/role-ufrj-3-biblioteca-do-cfch/
https://ufrj.br/2022/05/manifesto-por-respeito-e-dignidade-a-populacao-lgbtqia-da-ufrj/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-05/ufrj-inaugura-projeto-de-geracao-simultanea-de-eletricidade-e-agua
https://diariodorio.com/ufrj-e-agencia-lupa-estabelecem-parceria-para-combater-fake-news/
https://odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia/2022/06/6418952-parlamentares-vao-conhecer-novos-pianos-da-ufrj-e-ganham-show-privado.html
https://conexao.ufrj.br/2022/06/ossada-de-baleia-e-presente-de-aniversario-do-museu-nacional/
https://diariodorio.com/ufrj-sobe-36-posicoes-em-ranking-internacional-e-se-mantem-como-a-melhor-universidade-federal-do-pais/
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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.

The culture of flowers

Jack Goody

Cambridge University Press, 
1993

The domestication of the
savage mind

Jack Goody

Cambridge University Press,
1977

História e cultura: apologias a 
Tucídides

Marshall Sahlins

J. Zahar, 2006

La production des grands
hommes

Maurice Godelier

Fayard, 1982

Social change in Melanesia:
development and history 

Paul Sillitoe

Cambridge University Press,
2000

Anthropology: an introduction
to primitive culture

Alexander Goldenweiser

F. S. Crofts, 1937

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK - COLEÇÃO MARSHAL SAHLINS

BFK EM CASA, A. 3, N. 48, JUNHO, 2022.
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Para contar detalhes dessa ação, foram convidados a professora Ana Paula Quadro Gomes,
professora e coordenadora do projeto, além do extensionista Carlos Eduardo Franklin.

Os episódios do Comunica Extensão Podcast vão ao ar toda terça-feira, às 10h, com reprise às
15h na Rádio UFRJ. 

Também disponível no Spotify e na Anchor.fm

 

O SiBI elaborou uma manual
para ajudar na normalização
dos trabalhos acadêmicos de
acordo com as normas da
ABNT.

É muito importante que as teses
e dissertações estejam dentro
de todos os procedimentos
descritos nesse manual.

Acesse aqui.

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

Preconceito linguístico é o tema
do episódio 21 do Comunica
Extensão Podcast, que conta a
história do projeto da Faculdade
de Letras da UFRJ chamado
"Ações de Combate ao
Preconceito Linguístico".

A biblioteca do IPPUR criou a hashtag
#dicadeebookdoippur para reunir todas as
dicas de títulos que podem ser acessados
gratuitamente. Siga a hashtag
#dicadeebookdoippur no instagram
clicando aqui. 

BFK EM CASA, A. 3, N. 48, JUNHO, 2022.

http://www.radio.ufrj.br/
https://open.spotify.com/episode/0RzXwDFXeZGM1rrWK5UuMm?si=IWmF-uD7T9-Q_O0o9iO5mg&utm_source=whatsapp&nd=1
https://anchor.fm/extensao-ufrj/episodes/Preconceito-Lingustico-No-e1ijtb9
https://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio/571-manual-para-elaboracao-e-normalizacao-de-trabalhos-academicos-atualizado-esta-no-ar
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.instagram.com/explore/tags/dicadeebookbibippur/


Quer ter um texto seu publicado no Conexão Literária?

A UFRJ está abrindo um espaço para a comunidade trazer diferentes narrativas sobre temáticas
variadas a partir de uma linguagem literária. Valem crônicas, microcontos, cartas, HQs, entre
outros gêneros que utilizem uma linguagem poética e/ou ficcional para dividir diferentes visões
de vida.

Tamanho: até 10 mil caracteres

E-mail para envio: conexaoufrj@reitoria.ufrj.br

Os textos ficarão expostos na editoria Conexão Literária

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

Veja o novo reels da biblioteca
 

Em junho, a BFK recebeu toda a coleção da biblioteca pessoal
do antropólogo Marshall Sahlins. Ao todo, o acervo conta com
quase 4.500 livros. O tratamento dos livros está em
andamento e você pode conferir em nosso novo reels um
pouco sobre como está sendo feito o processamento técnico
dos livros do antropólogo.
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https://www.facebook.com/hashtag/ufrj?__eep__=6&__cft__[0]=AZWvzgg2NzqWW5AHP8M4kUz0VNyUeJ_NnwJVfrxc4RZtnr6kNQcwubs-Pnd6UtNIV1xli5QnS5ZXYQtqUMAFKoxChLFNkVK9u37g2Qm7TvJOPy7fuq5KJGZmzEuh9NjY5vBI4zN0kg6m4yEX6rIPxkmzS3ct63gsMhLTrne3Za6k8w&__tn__=*NK-R
mailto:conexaoufrj@reitoria.ufrj.br
https://conexao.ufrj.br/editorias/conexao-literaria/?fbclid=IwAR2eFQ25PARMsvhqPQJSIQDJSKTL8GJ-7ORnrUWvNUnxhAu62UQe0dUqVdY
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.instagram.com/reel/CdzDxaTJZmL/

