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Fonte: Darcy Ribeiro com índios Kadiwéu, Mato Grosso do Sul, 1947. Foto Berta Ribeiro.

É muito difícil isolar a obra de Darcy Ribeiro enquanto antropólogo da sua atividade literária e
política. Mesmo as suas criações ficcionais estão plenas de personagens e temas resultantes de
suas pesquisas com os indígenas do Brasil; por outro lado ele não separa valor científico e
literário, considerando que a grandeza de algumas obras não prescinde de sua linguagem
literária (RIBEIRO, 1979b, p. 9-10). A sua antropologia também está interconectada com um
forte engajamento político, a sua atuação indigenista (sobretudo nos anos 50, por seu vínculo
com o SPI) sendo indissociável dos estudos antropológicos que escreveu.
Mas se, dadas as dadas as limitações de tempo e espaço , insistirmos em focalizar os seus
trabalhos escritos mais nitidamente voltados para a antropologia, poderíamos distingui-los em
quatro grupos. Primeiro, os de cunho etnográfico, resultantes de suas pesquisas entre os
Kadiwéu e Urubu-Kaapor, feitas entre 1948 e 1957. Além de comunicações em congressos e
diversos artigos em revistas, destacam-se dois livros, um sobre cada uma de suas experiências
etnográficas: Religião e Mitologia Kadiwéu (1950) e Arte Plumária dos Índios Kaapor (1957), este
escrito em parceria com Berta Ribeiro.
Segundo, os trabalhos sobre o processo de integração dos índios na sociedade brasileira, o que
inclui diversos artigos, escritos originalmente entre os anos de 1954 e 1958, e mesmo um livro
(A Política Indigenista Brasileira, 1962), os quais vem a ser posteriormente consolidados em um
livro extenso, Os Índios e a Civilização, que sintetiza a sua visão sobre a história dos índios no
Brasil, publicado em 1970.
Terceiro, os estudos mais gerais sobre o processo civilizatório nas Américas, escritos no exílio
ou pouco após o seu retorno ao Brasil (O Processo Civilizatório: Etapas da Evolução SócioCultural, 1968; Teoria do Brasil, 1972; As Américas e a Civilização. Estudos de Antropologia da
Civilização, 1977a). São esforços quase enciclopédicos de sistematização, onde Darcy Ribeiro
aplicava os esquemas evolucionistas de análise a uma gama bastante heterogênea de
documentos sobre a história e a cultura de alguns países das Américas.
Quarto, seria uma linha de preocupação partilhada com sua primeira esposa e colaboradora de
toda a vida, Berta Gleiser Ribeiro, que desaguaria na publicação da Summa Etnológica Brasileira
(1986). Trata-se de uma coletânea de textos (em três volumes) que pretendia, no domínio
específico da arte e da cultura material indígena, atualizar o enorme esforço de coleta e
sistematização de dados realizado na década de 1940 por Julian Steward (Handbook of South
American Indians, 1946).
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Um dos maiores desafios da rotina de
aulas remotas é que ela não “engula”
seu dia e não te deixe sem energia para
outras atividades importantes.
Pra que isso não aconteça, algumas
dicas:
Se possível, ter um tempinho pra você
antes de começar a assistir às aulas:
tomar um café da manhã sem pressa,
um banho caprichado, se alongar, fazer
uma caminhada de 10 minutinhos, ler
um pouco…
Isso vai te dar a sensação de mais
controle sobre o seu dia (que te
mantém mais longe da ansiedade) e
também tem um efeito psicológico
muito positivo por ter começado o dia
com uma atividade que você escolheu
deliberadamente.
Estipular horários e fazer um
planejamento básico vai te ajudar a
gerenciar suas outras tarefas e
compromissos.
Mantenha uma lista de compromissos
(com data e hora programados) e outra
de tarefas.
Leia mais aqui

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

Duas produções posteriores podem ser enquadradas nessa classificação, como os Diários Índios: Os Urubu-Kaapor (1996), que se
relacionam diretamente com a sua fase etnográfica, e O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, escrito em 1995 durante um
período de agravamento de sua saúde (ele faleceria apenas dois anos depois), no qual retoma a diretiva sistematizadora da terceira fase.
[...]
Leia na íntegra clicando aqui.
João Pacheco de Oliveira é Professor Titular do PPGAS/Museu Nacional/UFRJ.

A Biblioteconomia, os seus desafios e os métodos ágeis
Por Luana Peleja Sobrinho

O primeiro curso de Biblioteconomia foi criado na Biblioteca
Nacional pelo Decreto 8.835 de 11 de julho de 1911. Tinha como
base de formação a cultura geral, em que era cobrado o
conhecimento de Geografia, Literatura, História Universal,
Francês, Inglês e Latim.
Em 1929, surgiu, no Departamento de Cultura da Prefeitura de
São Paulo, o segundo curso de Biblioteconomia voltado para o
conhecimento técnico e a organização e administração de
bibliotecas.
Em 1944, a Biblioteca Nacional incorporou as disciplinas:
Catalogação, Classificação, Bibliografia e Referência à sua grade.
Em 1962, a Biblioteconomia foi firmada como profissão de nível
superior e, com o passar dos anos, foi tendo reformulações que
a deixaram com caráter técnico.
No decorrer do tempo, percebeu-se a necessidade de avanço na
gestão de processos de organização e administração, saindo do
modelo inicial de organização de livros, periódicos, clippins, e etc., para a organização e administração da informação disponível tanto
localmente quanto remotamente, trazendo características mais dinâmicas e proativas para o bibliotecário. A era digital trouxe mais um
paradigma para a Biblioteconomia. As atribuições biblioteconômicas ganharam novas características, novas fontes de informação e novas
formas de atuação.
A Biblioteconomia se apropria das Tecnologias da Informação desde a década de 1990 e de ferramentas voltadas para a gestão da
informação como: planejamento estratégico, Análise SWOT, Diagrama de Ishikawa e Indicadores Balanceadores de Desempenho (BSC),
vindos da administração de empresas desde a década de 2000 como meio para lidar com a diversidade informacional que existe no ambiente
de biblioteca.
Em 2001, surgiu o Método Ágil na área de Tecnologia da Informação e, na década de 2010, esse método começou a fazer parte da
administração de várias empresas contribuindo com modelos organizados que reduzem esforços e aumentam o alinhamento da equipe,
tornando possível a oferta de novos produtos e serviços.
A biblioteconomia, cada vez mais se engaja nas tecnologias, precisa adaptar seus processos para conseguir atender todas as demandas
informacionais do mundo globalizado de maneira organizada, com metas estabelecidas, times alinhados e processos simples e claros que
fazem diferença para a obtenção de resultados que agreguem valor para os usuários da biblioteca.
Atualmente, existem vários Frameworks na Metodologia Ágil que podem ser usados isoladamente ou de forma combinada. Para bibliotecas,
indico a combinação das ferramentas OKR, Scrum e Kanban por serem vistas como ferramentas úteis no auxílio de processos por trazerem o
conceito de agilidade e a possibilidade de se pensar o processo de forma colaborativa com foco na necessidade real do usuário,
proporcionando aprendizado durante cada ciclo. Além disso, essas ferramentas facilitam a ideia de gestão do conhecimento e
compartilhamento de saberes.
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https://ppgas.museunacional.ufrj.br

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS
Anuário Antropológico (v.45, n.3, 2020)
Dossiê "Conexões Transversais entre a
Antropologia da Ciência e a Etnologia".
Acesse aqui.
American Ethnologist (v.47, n.3, 2020).
Acesse aqui.
Novos Estudos CEBRAP (v.39 n.2,
2020). Dossiê "Raça, Desigualdades e
Políticas de Inclusão". Acesse aqui.
Elas proporcionam o conhecimento e a administração do setor, da equipe, do que precisa ser
feito e quais são as prioridades, de todas as etapas dos processos, além de facilitar a
identificação de falhas, o alinhamento da equipe e a melhoria continua.
OKR (Objective, Key Results) auxilia na definição de metas que indicam com clareza o
direcionamento de esforços de cada membro da equipe para atingir resultados, elevando a
produtividade.
O Scrum ajuda a identificar o que precisa ser feito para alcançar as metas através da criação de
uma lista de tudo que precisa ser realizado (a questão da prioridade assemelha-se a lista
desiderata da Biblioteconomia), que deve seguir uma ordem do que é indispensável, do que é
importante e do que é bom. Cada ação desta lista se tornará um projeto que poderá levar entre
duas e quatro semanas para se obter o resultado esperado. Esse tempo é dividido em Sprints
com uma semana de duração cada. Essa metodologia trabalha com pequenas reuniões diárias
que visam identificar falhas e barreiras, oferecer soluções imediatas para que o processo
continue com sucesso e monitorar o desempenho da equipe. Acrescenta-se que, ao fim de cada
Sprint, todo trabalho e as práticas de execução são revisados e aperfeiçoados para o próximo
Sprint.
O Kanban permite organizar e monitorar o fluxo de trabalho por equipe e por membro,
dividindo de forma justa as atribuições. Cada membro do time deverá ter um quadro que fique
visível para toda equipe para que todos acompanhem e redistribuam atribuições para evitar
sobrecarga de algum indivíduo. Normalmente esse quadro, que pode ser físico ou em meio
eletrônico, é organizado em três colunas organizadas por: trabalho a fazer, trabalho sendo feito
e trabalho pronto.
Assim, as bibliotecas não podem mais serem vistas como uma unidade com práticas tradicionais
de informação. A globalização, os avanços tecnológicos, o imediatismo para resolução de
problemas ligados à informação exigem processos bem estruturados que proporcionem a
entrega de produtos e serviços que agreguem valor para seus usuários.
ALMEIDA, Neila Barros Ferreira de; Baptista, Sonia Galvão. Breve histórico da Biblioteconomia
brasileira: formação do profissional. XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documento
e Ciência da Informação – Florianópolis, SC, Brasil, 07 a 10 de julho de 2013.
Mind Master Educação Profissional: métodos ágeis de gestão.
SiBI/UFRJ. Gestão do risco de perda de conhecimento com foco em unidades de
informação. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fCuvIp0gnLw. Acesso em: 20
out. 2020.

COMUNIDADE UFRJ
Companhia Folclórica do Rio – UFRJ
promove o Festival Folclorando, unindo o conhecimento acadêmico à sabedoria popular. Acesse aqui.
Como fica o setor editorial no Brasil
com a possível extinção da imunidade
a contribuições prevista pela reforma
tributária?. Acesse aqui.
NA MÍDIA
As mulheres excluídas dos cânones das
ciências sociais. Leia aqui.
Pandemia propiciou casos de violação
de direitos humanos. Leia aqui.
Minas Gerais: falta de água agrava em
quilombos e população clama por ajuda. Leia aqui.
Mulheres na política: as vices e as brechas na legislação. Leia aqui.
CHAMADAS
Revista Eletrônica de Ciências SociaisCSOnline. Chamada para propostas de
dossiês temáticos para edições de
2021.
Prazo de Envio: 15/12/2020. Veja aqui.
Revista Uruguaya de Antropología y
Etnografía. Dossiê "Trabajo animal,
trabajo humano".
Prazo de Envio: 28/02/2021. Veja aqui.

Luana Peleja Sobrinho é bibliotecária da Biblioteca de Farmácia da UFRJ, Especialista em
Gestão da Informação e Inteligência Competitiva e Mestre em Preservação e Gestão do
Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde
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