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As discussões políticas e acadêmicas sobre os povos do campo,
das águas e das florestas no Brasil têm, nas últimas décadas,
salientado a diversidade de formas pelas quais se regula o
acesso, a utilização e o conhecimento de terras, matas, águas,
animais e plantas sem perder de vista as políticas de Estado e as
lógicas jurídico-estatais. Uma questão fundamental nesse debate
em andamento – que acompanha as próprias transformações
políticas, econômicas e sociais do país – diz respeito à noção de
propriedade, tensionada a partir da diversidade de formas de
regulação de uso e conhecimento. Uma importante indicação
inicial para essa discussão são as questões levantadas por Paul
Bohannan ( 1967 ) sobre a configuração jurídica dos sistemas de
ordenamento fundiário dos países africanos recém
independentes das metrópoles coloniais. Bohannan ali sugeriu
que o ponto de partida deveria ser as percepções e concepções a
respeito da relação com a terra, os espaços e os lugares; em
suma, os modos pelos quais os diferentes povos africanos
concebiam essa dimensão espacial e a associavam à estrutura
social e à cosmologia.

Fonte: PCB

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://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/download/esa30-1_st01/e2230109html?inline=1#BOHA1967


Com relação ao Brasil, como observa Almeida ( 2009 ), os complexos sistemas e lógicas de uso
que vêm se revelando em etnografias, laudos, estudos historiográficos, entre outros docu-
mentos, também colocam em questão noções que partam de concepções estáticas de pro-
priedade, seja individual ou corporada, pressupondo correspondência plena com as legislações
do país. 
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Continue lendo clicando aqui. 

John Comerford - PPGAS/MN/UFRJ ORCID 
Jorge Luan Teixeira - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) ORCID
Daniela Carolina Perutti - Universidade de São Paulo (USP) ORCID

TESES E DISSERTAÇÕES RECENTEMENTE INCLUÍDAS NA BASE MINERVA

Título: Meu massambique, meu reinado:
afetos e afetações na experiência labo-
ral em uma multinacional

Pesquisador: Eduardo Freitas Pimenta Peres
Orientadora: Olívia Maria Gomes da Cunha
Acesse aqui.

Título: Criar e ser criado : a familiariza-
ção como operador sociocosmológico no
Juruá-Purus indígena 

Pesquisador: Luiz Paulo Garcia Bittencourt
Orientador: Carlos Fausto
Acesse aqui.
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Título: Tu botou roça no campinho: um
estudo sobre crianças no sistema de roça
no assentamento Josué de Castro

Pesquisadora: Jéssica Cristina Ferreira da
Silva
Orientador: John Comerford
Acesse aqui.

Título: Bifurcação: parentesco e onomás-
tica kajkwakhratxi 

Pesquisadora: Clara Fortes Brandão
Orientador: Eduardo Viveiros de Castro
Acesse aqui.

https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/download/esa30-1_st01/e2230109html?inline=1#ALME2009
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://periodicos.ufrn.br/equatorial/index
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa30-1_st01/e2230109html
https://orcid.org/0000-0003-2885-2160
https://orcid.org/0000-0001-7729-3823
https://orcid.org/0000-0002-9449-1087
http://objdig.ufrj.br/72/teses/914461.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/915654.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/914909.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/919251.pdf


Desde abril de 2022, as bibliotecas da UFRJ
começaram a retornar ao trabalho presencial. A
equipe da BFK continuou em trabalho remoto
devido às obras nas futuras instalações da
biblioteca no prédio do Horto Botânico, localiza-
do na Quinta da Boa Vista. Entretanto, o PPGAS
possui uma sala no prédio da administração no
Novo Campus de Ensino e Pesquisa do Museu
Nacional e vem sendo estudada a abertura dessa
sala ao atendimento presencial aos nossos
usuários.
Em breve, teremos mais informações. 

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

BFK EM CASA, A. 3, N. 51, SET.,  2022.

Imagem 1 - Luminárias do novo espaço da BFK

Para realizar as intervenções necessárias para a abertura da nova BFK como montagem das
estantes, do balcão de atendimento, das mesas dos funcionários e de todos os mobiliários de
forma segura e em consonância com uma conduta adequada para garantir um melhor uso do
espaço físico pelos usuários, foi contratado o escritório de arquitetura Gávea que irá realizar o
gerenciamento das obras e design da nossa nova biblioteca.  

O escritório Gávea fará as adaptações necessárias ao projeto arquitetônico elaborado pela
arquiteta Marina Corrêa que se propôs a realizar uma intervenção arquitetônica e paisagística
no espaço onde será a nova biblioteca.

NOVA BFK

Neste momento, já foi instalada, pelo Museu Nacional, toda a iluminação do espaço onde será
a nova BFK, no Prédio do Horto Botânico, na Quinta da Boa Vista. 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://gavea.arq.br/
http://ppgas.museunacional.ufrj.br/accedilatildeo-projetual.html
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Dilemas
Revista de Estudos de 
Conflitos e Controle Social
v. 15, n.3, 2022.
Acesse aqui.

História
Questões & Debates
v.70, n.2, 2022.
Acesse aqui.

Horizontes Antropológicos 
 n.63, 2022.
Acesse aqui.

Ilha
Revista de Antropologia
v. 24, n. 3, 2022.
Acesse aqui.

L'homme
n.242, 2022.
Acesse aqui. 

Religião e sociedade
v.42, n.2, 2022.
Acesse aqui.

The Journal of Latin 
American and Caribbean 
Anthropology
v.27, n.1-2, 2022.
Acesse aqui.

Topoi
Revista de História
v.23, n.50, 2022.
Acesse aqui.
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PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

COMUNIDADE UFRJ 

O que rolou no Festival do
Conhecimento? Saiba tudo
clicando aqui!

Confira a edição do podcast
Conexão UFRJ que destaca a
restauração da fachada princi-
pal do Museu Nacional! Basta
clicar aqui!

Lembrando que o programa vai
ao ar toda segunda-feira, às 10h
e às 15h, no site da Rádio.

Laboratório localizado na sala
418 do Bloco A do Centro de
Tecnologia (Ilha do Fundão), re-
centemente virou o Museu In-
terativo da Física,  repleto de
experimentos! Leia aqui!

BFK EM CASA, A. 3, N. 51, SET., 2022.

NA MÍDIA 

Rei Charles III, do Reino Unido,
chegou a iniciar seus estudos
em Antropologia na faculdade,
sendo que mais tarde mudou
de curso.

Aluna de 84 anos defende sua
tese de doutorado: leia aqui!

Andréa Zhouri, da UFMG,
assume presidência da Associa-
ção Brasileira de Antropologia.
Leia aqui!

O livro Slavery and Sacred
Texts foi o vencedor do Prêmio
S-USIH de 2022. Leia aqui!

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/issue/view/2354
https://revistas.ufpr.br/historia/issue/view/3336
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://periodicos.uff.br/antropolitica/issue/view/2690
https://seer.ufrgs.br/index.php/horizontesantropologicos/issue/view/4536
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/index
https://journals.openedition.org/lhomme/42494
https://www.scielo.br/j/rs/i/2022.v42n2/
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/toc/19354940/current
https://revistatopoi.org/site/
https://conexao.ufrj.br/2022/09/o-que-rolou-no-festival-do-conhecimento/
https://conexao.ufrj.br/2022/09/reconstruindo-a-historia/
https://radio.ufrj.br/
https://conexao.ufrj.br/2022/08/role-ufrj-8-museu-interativo-da-fisica-ladif/
https://ufmg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/release/professora-emerita-da-ufmg-hilda-jimenez-defende-tese-de-doutorado-aos-84-anos
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/andrea-zhouri-da-ufmg-assume-presidencia-da-associacao-brasileira-de-antropologia
https://s-usih.org/2022/08/announcement-s-usih-annual-book-award/
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INFORME
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Fonte: SiBI/UFRJ

Biblioteca Central UFRJ Macaé
Biblioteca do Museu
Nacional/UFRJ
Biblioteca do Ima
Biblioteca de Obras Raras do CT
- UFRJ
Biblioteca do CT - UFRJ
Biblioteca José de Alencar UFRJ
Biblioteca da Escola de
Música/UFRJ

Já segue as páginas das bibliotecas
da UFRJ no facebook?

 
Biblioteca Marina São Paulo de
Vasconcellos - UFRJ
Biblioteca CAp UFRJ
Biblioteca do CFCH
Biblioteca do Campus UFRJ- Duque de
Caxias

Biblioteca Professor João Ferreira da Silva
Filho - IPUB / UFRJ
Biblioteca do INDC UFRJ
Biblioteca de Obras Raras da EBA
Biblioteca Alfredo Galvão - EBA

A edição número 6 do Boletim do doador já está
disponível em nosso site.

Esta edição apresenta a doação da biblioteca
pessoal da antropóloga Alba Zaluar e traz um
relato de sua filha, a professora da UFRJ Marília
Zaluar, sobre a doação. 

Clique aqui para acessar o boletim.

BOLETIM DO DOADOR - NOVO NÚMERO

Imagem 2 - Alba Zaluar
Fonte: Wikipedia

Imagem 3 - Marília Zaluar
Fonte: Curriculo lattes

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.facebook.com/ufrjmacaebiblio
https://www.facebook.com/bibliotecadomuseunacional
https://www.facebook.com/Biblioteca-do-Imacbp-105329341380721/
https://www.facebook.com/borctufrj/
https://www.facebook.com/bibliotecact/
https://www.facebook.com/bibliotecadafaculdadedeletras
https://www.facebook.com/BANEMUFRJ
https://www.facebook.com/bibliotecaifcsufrj
https://www.facebook.com/bibliotecadocapufrj/
https://www.facebook.com/bibliotecacfchufrj/
https://www.facebook.com/bibliotecaufrjdc/
https://www.facebook.com/biblioipub
https://www.facebook.com/bibliotecaindcufrj
https://www.facebook.com/obrasrarasebaufrj
https://www.facebook.com/bibliotecaeba
http://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/boletim_do_doador_n.6_-_alba_zaluar.pdf
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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.

Creating dialogues: 
indigenous perceptions and 
changing forms of leadership 
in Amazonia

Veber, Hanne; Virtanen, Pirjo
Kristiina (ed.).

University of Colorado Press,
2017.

Constructions of Time and
History in the Pre-Columbian
Andes.

Swenson, Edward; Roddick,
Andrew P. (ed.).

University of Colorado Press,
2018.

Ethnicity in ancient Amazonia : 
reconstructing past identities 
from archaeology, linguistics, 
and ethnohistory.

Hornborg, Alf.

University of Colorado Press,
2011.

An Inca account of the 
Conquest of Peru: by Titu Cusi 
Yupanqui.

Bauer, Ralph.

University of Colorado Press, 
2005.

A prehistory of South America: 
Ancient cultural diversity on the 
least known continent.

Moore, Jerry D.

University of Colorado Press,
2014.

The Archaeology of Wak'as:
explorations of the sacred in the
Pre-Columbian Andes.

Bray, Tamara L. (ed.).

University of Colorado Press
2019.

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK 
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Estas obras são parte da doação realizada pela University of Colorado Press.

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

