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

BFK em casa
DESTAQUE
Incertidumbre y miedo: emociones y 
futuros imaginados en tiempos de 
pandemia
Carolina Castellitti

BFK EM CASA, A. 3, N. 50, AGO., 2022.

BIBLIOTECA FRANCISCA KELLER

1

EQUIPE

Adriana Ornellas
Bibliotecária-chefe

Alexandre Almeida
Bibliotecário

Dulce Maranha Paes de 
Carvalho
Bibliotecária

Soraia Capello
Bibliotecária

Fernando Lima
Auxiliar de biblioteca

Márcio Miranda
Auxiliar administrativo

BFK em casa, 
29 ago., a. 3, n. 50, 2022.

El 11 de abril de 2020, en el diario argentino Página 12, la perio-
dista y referente feminista Marta Dillon publicó un texto titulado
“Un diálogo desde la fragilidad y la incertidumbre”, que trans-
cribe un intercambio epistolar (aunque electrónico) realizado con
dos jóvenes filósofas argentinas “para pensar en medio de esta
tormenta” (DILLON, 2020, s/p). El diálogo proponía una reflexión
sobre preocupaciones comunes para los feminismos y

[...] sobre la posibilidad de avistar futuros o de imaginarlos mejores mientras
en la inmovilidad de la cuarentena todo parece acatamiento, control e
instrucciones detalladas para ocupar un tiempo que lejos de estar libre o
muerto, como se suele decir, se llena de tareas de cuidado, de
acompañamiento a escolares, de ansiedad, insomnio, incertidumbre (DILLON,
2020, s/p).

La posibilidad de imaginar otros futuros se imponía como una
necesaria bocanada de oxígeno frente a un presente de mayor o
menor inmovilidad, pero ciertamente de mucha incertidumbre.
Si bien no tendremos la posibilidad de realizar una comparación
sistemática  sobre  la conducción  de la crisis  sanitaria en  ambos 

Fonte: G1
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https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
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DISSERTAÇÕES TESES

países, vale la pena mencionar que lo que en aquél momento en Argentina se vivía como
acatamiento y control frente a las nuevas instrucciones sanitarias y de movilidad, que por lo
menos inicialmente fueron bien recibidas por la población, en Brasil se imponía como una
experiencia mucho más improvisada, librada a respuestas individuales y a las posibilidades
materiales de cada grupo social. 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br
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Equatorial – Revista do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, ano 9 n. 16, jan./jun. 2022
Continue lendo clicando aqui. 

Carolina Castellitti (UFRJ/PPGAS/MN) 

TESES E DISSERTAÇÕES RECENTEMENTE INCLUÍDAS NA BASE MINERVA

Título: El cuerpo drogado de pharma-
kones: un análisis de nueve etnografías
brasileras (1987-2018)

Pesquisador: Carlos Mario Sánchez Gonzá-
lez
Orientadora: María Elvira Díaz-Benítez
Acesse aqui.

Título: Esboço de uma topogramática
alto-xinguana: reflexões em torno de
chefes, aldeias e dêiticos espaço-tempo-
rais em Kuikuro

Pesquisador: Thiago Braga Sá
Orientadora: Bruna Franchetto
Acesse aqui.

Título: Óleo de palma, pessoas e casas na
floresta do Mayombe

Pesquisadora: Rosa Cavalcanti Ribas Vieira
Orientador: Federico Guillermo Neiburg
Coorientador: Benoît de L’Estoile
Acesse aqui.

Título: Quando o milho se cala : sobre as
esterilizações do milho, da Serra Maza-
teca aos caminhos do Peabiru 

Pesquisadora: Ana Paula Lino de Jesus
Orientadora: Bruna Franchetto
Acesse aqui.

BFK EM CASA, A. 3, N. 50, AGO., 2022.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://periodicos.ufrn.br/equatorial/index
https://periodicos.ufrn.br/equatorial/article/view/26715/15423
http://objdig.ufrj.br/72/teses/909654.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/908738.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/919074.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/921111.pdf
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Anthropology in Action
v.29, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Anthropology of the Middle
East
v.17, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Antropolítica 
v.54, n.2, 2022.
Acesse aqui.

Ayé: Revista de Antropologia
n.esp.3, 2022.
Acesse aqui.

Boletim do Museu Paraense
Emilio Goeldi: Ciências
Humanas
v.17, n.2, 2022.
Acesse aqui.

Brazilian Journal of Political
Economy 
v.42, n.3, 2022.
Acesse aqui. 

Caderno CRH
v.35, 2022.
Acesse aqui.

Cadernos de campo
v.31, n.1, 2022.
Acesse aqui.
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PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

COMUNIDADE UFRJ 

A primeira edição do Fala,
Minerva!, reuniu especialistas
da instituição para informar e
responder dúvidas sobre a epi-
demia da varíola dos macacos:
Leia aqui.

Biólogos da UFRJ batizam nova
espécie de vagalume em home-
nageiam a Alex Schomaker, alu-
no morto em um assalto em
2015 em frente à universidade.
Leia aqui.

Aluno do Profllind pretende
iniciar um estudo sobre o con-
texto sociolinguístico em esco-
las indígenas, analisando os es-
paços de uso do português e do
nheengatu. Leia aqui.

BFK EM CASA, A. 3, N. 50, AGO., 2022.

NA MÍDIA 

Exposição no MET explora o sig-
nificado da água para os povos
e nações indígenas nos Estados
Unidos: Leia aqui.

João Paulo, primeiro indígena a
defender uma tese de douto-
rado em Antropologia Social na
UFAM, conquistou o Prêmio
Capes de Melhor Tese 2022 na
categoria Antropologia. Leia
aqui.

"Masculinidades negras": orga-
nizadores do livro comentam a
emergência das masculinidades
negras no Brasil. Leia aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aia/aia-overview.xml?tab_body=latestissuetoc-4643
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/ame/ame-overview.xml
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://periodicos.uff.br/antropolitica/issue/view/2690
https://periodicos.uff.br/antropolitica/issue/view/2690
https://revistas.unilab.edu.br/index.php/Antropologia/issue/view/43
http://editora.museu-goeldi.br/humanas/
https://centrodeeconomiapolitica.org.br/repojs/index.php/journal
https://www.scielo.br/j/ccrh/grid
https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/issue/view/12338
https://ufrj.br/falaminerva/monkeypox/
https://www.fatosdesconhecidos.com.br/cientistas-homenageiam-aluno-morto-dando-nome-a-nova-especie/
https://correiocarioca.com.br/2022/08/06/cientistas-dao-nome-de-aluno-de-biologia-morto-em-frente-a-ufrj-para-vagalume-meu-filho-era-luz-diz-mae-sobre-homenagem/
https://conexao.ufrj.br/2022/08/a-importancia-de-manter-vivas-as-culturas-dos-povos-originarios/
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2022/water-memories
https://ufam.edu.br/noticias-destaque/3992-tese-do-ppgas-e-a-melhor-da-area-de-antropologia-e-arqueologia-segundo-a-capes.html
https://eurio.com.br/noticia/38079/organizadores-de-livro-comentam-a-emergencia-das-masculinidades-negras-no-brasil.html
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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, apresentamos alguns títulos doados que já passaram pelo tratamento técnico completo e 

estarão disponíveis para empréstimo quando a biblioteca for reaberta.

Antropologia da comunicação 
de massa.

Travancas, Isabel ; Nogueira, 
Silvia Garcia (orgs.).

EDUEPB, 2016.

Doadora: Isabel Siqueira 
Travancas

O nascimento do Brasil e
outros ensaios: "pacificação",
regime tutelar e formação de
alteridades.

Oliveira, João Pacheco de.

Contra Capa, 2016.

Doador: João Pacheco de
Oliveira

Laudos antropológicos em 
perspectiva.

Oliveira, João Pacheco de.

ABA, 2015.

Doador: João Pacheco de Oliveira

Declaração: isto não é um 
manifesto.

Negri, Antonio; Hardt, Michael.

n-1 edições, 2014.

Doador: n-1 edições

Ética bixa: proclamações 
libertárias para uma militância 
LGBTQ.

Vidarte, Paco.

n-1 edições, 2019.

Doador: n-1 edições

Waste Away: working and living
with a North American Landfill.

Reno, Joshua.

University of California Press,
2016.

Doador: Samuel Weeks

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK 
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GeoTalk - Podcast produzido pela Biblioteca do
PPGG/UFRJ

Episódio "Palavra Geográfica: a diáspora africana
através das obras de Conceição Evaristo."

O episódio é uma homenagem pelo dia da mulher
negra latino americana e caribenha. Foi produzido
pela graduanda Eduarda Moreno que nos relatou
um pouco sua pesquisa acadêmica que busca
elucidar a interdisciplinaridade da geografia com a
literatura.

Clique aqui.

Fonte: Biblioteca PPGG/UFRJ

https://ppgas.museunacional.ufrj.br
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INFORMES
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Novo vídeo no canal do SIBI/UFRJ
no YouTube 

Em mais uma ação da campanha
#AfiliaçãoPadrão, foi realizado  um
webinar para discutir a importân-
cia da afiliação institucional na edi-
toria de publicações científicas e
nas bases de dados. O evento vir-
tual contou com a participação de
Amanda Moura, bibliotecária de
referência do Sistema de Bibliote-
cas e Informação da UFRJ, Deborah
Dias, consultora regional de solu-
ções   do   Web  of  Science   Group 

(Clarivate) e Leila Posenato Garcia, Editora Geral da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde.
O webinar aconteceu no dia 08/07/2022 e teve ainda a medição de Daniela Uziel (GID/PR-2 -
UFRJ).

Assista aqui.

Fonte: SiBI/UFRJ

https://www.youtube.com/watch?v=E5jjNw9Jzhw
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.facebook.com/hashtag/afilia%C3%A7%C3%A3opadr%C3%A3o?__eep__=6&__cft__[0]=AZXORjNq8uh_SVdLSNLb3T1VGQazm3yR3F8N01ErVtVmfmnpTw_Y2Lsi1-GS2i3FSSifLDO4LmHQmfm3np4b5ghE8BI0A58NarFHhEr1n992DeLPaF0-gsG5ZgYFTyF2ss_JYiSkLlIbcb_il-ShKaJ4MSfh9NO6k82Ed3lxTjE5SuH_3NV616Rg0aS7oo5Fn7F59m6ep8ogiArjsYkwazvY&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=rAK9LuNEguU


As bibliotecas da UFRJ retornaram ao trabalho presencial em abril de 2022, entretanto, a
equipe da BFK continua em trabalho remoto devido às obras nas futuras instalações da
biblioteca no prédio do Horto Botânico, localizado na Quinta da Boa Vista. 

Neste espaço, estão armazenadas todas as nossas caixas com livros doados.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br

6

A BFK NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
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Dentro desse contexto, estamos realizando remotamente o serviço cotidiano da biblioteca
apenas com exceção ao atendimento ao usuário. 

Imagem 1 - Caixas alocadas no novo espaço da BFK

Tenho um livro da BFK 
emprestado e preciso 
devolver, como faço? 

Caso você esteja com um livro emprestado da BFK e
precise devolver para retirar o Nada consta ou por algum
outro motivo urgente particular, entre em contato com a
biblioteca através do e-mail bfkppgas@mn.ufrj.br para
combinarmos um dia e horário para a entrega do livro no
Novo Campus de Pesquisa e Ensino, do Museu Nacional.

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


Mesmo atuando em trabalho remoto, mantivemos o processamento técnico dos livros. A BFK
organizou o processamento técnico remoto de acordo com as seguintes etapas: Transporte -
Tombamento - Triagem - Catalogação - Inserção de Item no Sistema - Preparação Física. 

Esta atividade implica a realização de várias etapas que devem ser realizadas por diferentes
membros da equipe e também necessita do uso do transporte do MN para a retirada e entrega
de caixas com as obras a serem tratadas.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br
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A BFK NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
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Com essa metodologia foram catalogados 828 livros no primeiro semestre de 2022 

CATALOGAÇÃO DA COLEÇÃO MARSHALL SAHLINS

Em junho de 2021, a BFK recebeu por doação o acervo particular do renomado antropólogo
Marshall Sahlins. Ao todo, o acervo conta com cerca de 4.500 livros. Desde então, parte da
equipe se dedica a trabalhar exclusivamente esse material.

Para contemplar todas as peculiaridades e a importância que essa coleção requer, alguns
procedimentos foram adotados, os quais detalharemos a seguir.

A pedido da família, foi criado um Ex Libris específico para os livros da coleção Marshall Sahlins,
que os identifica individualmente. O Ex Libris é apresentado no verso da capa de cada exemplar
ou na folha de guarda (veja imagens abaixo).

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


Ao longo do processo de tratamento técnico
das obras, a equipe da BFK tem encontrado
dedicatórias nos livros de Marshall, além de
anotações, bilhetes e outros materiais avulsos
por entre as páginas dos exemplares. Para
manter a história da coleção, a BFK decidiu
registrar em seu catálogo todos os livros com
dedicatórias e autógrafos dedicados a Marshall
Sahlins. A biblioteca também preserva os
materiais avulsos, mantendo-os organizados
em local à parte, mas registrando em quais
exemplares foram encontrados. Do mesmo
modo, os livros que contêm dedicatórias a
Marshall receberão uma notação específica no
sistema, a qual permitirá aos usuários
recuperar esta informação. Abaixo,
apresentamos um destes materiais como
exemplo, encontrado no livro How We Think
They Think, de Maurice E. F. Bloch.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br
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CATALOGAÇÃO DA COLEÇÃO MARSHALL SAHLINS
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Já foram catalogados 1954 livros da coleção Marshal Sahlins do total de 4500 livros

Empenhados em obter um maior
engajamento no uso das redes
sociais da Biblioteca (Instagram,
Facebook e Twitter), mantivemos
nossa comunidade atualizada acer-
ca de quais atividades estamos
desempenhando e oferecendo,
além de disseminar informações
relevantes sobre a área da Antro-
pologia Social, através da divulga-
ção de trabalhos acadêmicos,  indi-
cação de leituras, notícias, de
agenda de eventos online, etc.

SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL
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BOLETIM DO DOADOR

Com a intenção de homenagear os nossos
doadores e tornar público como ocorreu
cada uma das iniciativas, desde o seu
início até a chegada dos livros que farão
parte do novo acervo da BFK, foi criado o
Boletim do Doador.

Clique aqui para ver todas as edições do
Boletim do doador

As postagens quase diárias de
conteúdo nas redes sociais
demandam planejamento e
tempo. Para auxiliar no desen-
volvimento dessa tarefa, elabo-
ramos previamente o planeja-
mento mensal identificando o
conteúdo que deverá ser pos-
tado, assim como o membro
da equipe que ficará responsá-
vel pela construção e posta-
gem do conteúdo. 

Você já segue todas as redes sociais da biblioteca?

https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
http://ppgas.museunacional.ufrj.br/boletim-do-doador.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11_3O7aqLzjjRqHt6RzOMUslk7P98ZsL08jrNzRh66yU/edit#gid=596043280
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CURADORIA DE BASES DE DADOS
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Visando levar à comunidade um conhecimento
simplificado, mas detalhado sobre as bases de
dados online da área de Ciências Humanas e
Sociais elaboramos guias que objetivam
disseminar o seu acesso e informar quais são e
como se estruturam os conteúdos de cada
base, de modo a facilitar a recuperação de
determinada informação na vastidão de bases
existentes. 

Enviamos por e-mail para toda a comunidade
docente e discente do PPGAS um arquivo em
PDF contendo as principais informações sobre
a base de dados em questão e quais as suas
formas de acesso. Além disso, disponibilizamos
em nosso site todos os arquivos já elaborados
sobre as bases de dados. 

Clique aqui para acessar.

Com o objetivo de padronizar e mapear o
fluxo de nosso trabalho, iniciamos, em
março de 2020, a produção dos manuais de
serviço interno. Eles tem o objetivo de
normalizar as tarefas e tornar mais fácil a
tomada de decisão em nosso cotidiano de
trabalho, além de garantir que todos da
equipe realizem as tarefas de modo igual. 

Para acompanhar a dinâmica de nosso
trabalho, tais diretrizes são constantemente
atualizadas e, de acordo com as necessida-
des, novas diretrizes são criadas.

DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS SOBRE ALUNES TRANS E NÃO-BINÁRIES

Nesse primeiro semestre, uma diretriz im-
portante foi criada para informar e direcio-
nar o cadastro de discentes trans e não
bináries.

Uma versão da diretriz está em nossa página
e pode ser consultada. Clique aqui para aces-
sar o documento.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/guia-de-fontes-de-informaccedilatildeo.html
http://ppgas.museunacional.ufrj.br/guia-de-fontes-de-informaccedilatildeo.html
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/guia-de-fontes-de-informaccedilatildeo.html
https://docs.google.com/document/d/1TvPg8vbC_HOE6VdJ4YBxEiIkyyCEY2aqKgnNUM-fnqM/edit

