
A elaboração da edição n.20 deste Boletim acontece em meio a duas datas marcantes para a
BFK. Estamos falando dos dois anos do incêndio do Palácio de São Cristóvão – sede do Museu
Nacional, na qual se localizava nossa Biblioteca – completos no último dia 2 de setembro e do
centenário da UFRJ, comemorado oficialmente no dia 7 de setembro de 2020. Uma data mar-
cada pela tragédia, a outra pela celebração, mas ambas nos fazem lembrar os desafios que nos
são colocados, numa dualidade de sentimentos que muitas vezes a vida nos apresenta
simultaneamente.

A nova BFK é um passo fundamental para a reconstrução do Museu Nacional e para a
continuidade das atividades de ensino e pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social (PPGAS) que, por sua vez, constitui-se como uma das áreas de excelência da
UFRJ. Desde 2018, a partir da mobilização de uma grande rede de solidariedade envolvendo
professores, técnicos, bibliotecários, pesquisadores e estudantes da UFRJ e de outras
instituições nacionais e internacionais, a BFK está em um esforço contínuo para se reerguer.

O SiBI, órgão suplementar do Fórum
de Ciência e Cultura (FCC), é gerencia-
dor das 45 bibliotecas da UFRJ e tem
por objetivo principal a interação de
suas bibliotecas com a política educa-
cional e administrativa da Universida-
de, servindo de apoio aos programas
de ensino, pesquisa e extensão. Desta
forma, fomentamos a colaboração e a
produção técnico-científica, cultural,
literária e artística, através do desen-
volvimento de serviços e produtos de
informação. O SiBI está subdividido
entre Coordenação, Secretaria, Cen-
tro Referencial, Desenvolvimento de
Bibliotecas, Processamento Técnico e
Memória Institucional.

Através do relatório BAGER, o SiBI re-
colhe dados de todas as bibliotecas
da UFRJ sobre funcionamento e usos
da biblioteca e acervo, serviços e pro-
dutos oferecidos e perfil das equipes
de cada biblioteca. 

Clique aqui para acessar o relatório
compilado de 2019 e conhecer um
pouco mais das bibliotecas da UFRJ.

    
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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Adriana Ornellas
Bibliotecária 

Dulce Maranha Paes de Carvalho
Bibliotecária

Soraia Capello
Bibliotecária

Fernando Lima
Auxiliar de biblioteca

Márcio Miranda
Auxiliar administrativo
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Você conhece o SiBI?

BIBLIOTECA FRANCISCA KELLER

BFK: reconstrução, quarentena e serviço de
referência
Por Equipe BFK

Imagem: Coordenadora do SiBI Paula Mello
Fonte: SiBI

Foram inúmeros os prestimosos doadores que
já contribuíram para a reconstituição de nosso
acervo e para a criação de um espaço para
acomodar a nova BFK. Em 2019, concluímos
com grande sucesso a campanha de finan-
ciamento coletivo para a reconstrução da BFK.
No início de 2020, a reforma do prédio da
Biblioteca Central do Museu Nacional, onde
está abrigada a BFK desde setembro de 2018,
deveria ter sido iniciada. Contudo, em função
da pandemia, as obras foram adiadas, devendo
ser retomadas até o final deste ano.

A quarentena da COVID-19 nos impôs, como a toda a sociedade, novos desafios. Dessa vez, a
mudança não se apresentou apenas para a BFK, mas para todas as bibliotecas que se viram
sem poder dar continuidade aos seus serviços presenciais de circulação, de referência e de
recepção de usuários. Entretanto, no caso da BFK, estes novos desafios se somaram aos que já
enfrentávamos até então, complexificando ainda mais a situação.

Antes da quarentena, o setor de referência da Biblioteca - isto é, o espaço, físico ou virtual, de
encontro entre a equipe da biblioteca e os usuários, destinado ao atendimento de suas
necessidades informacionais - ocorria já com certa deficiência. Sem dispor de uma instalação
física apropriada para o pleno funcionamento da Biblioteca, nos assentamos em uma sala
administrativa no prédio da Biblioteca do Museu Nacional, o que permitia a realização de
tarefas administrativas e de processamento técnico (catalogação de livros), mas não permitia
que o serviço de referência acontecesse de modo ideal. Além destas adversidades, estávamos

Imagem: Logo UFRJ faz 100 anos.
Fonte: Divulgação.

Imagem: Projeto arquitetônico da nova BFK
Fonte: Arquivo BFK

https://drive.google.com/file/d/1nuFfjVxLxsGS1ielXbEfbwK3FkbbpE7Z/view
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.sibi.ufrj.br/
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ainda parcialmente separados de nossa comunidade, dispersa entre o Horto Botânico e outras unidades da UFRJ, por onde se
distribuíram as aulas do PPGAS como forma de manter suas atividades após o incêndio.

Estas circunstâncias já nos moviam a dar maior ênfase ao serviço de referência virtual. Ainda em abril
de 2019, promovemos um encontro no auditório do prédio da Biblioteca do Museu Nacional com
discentes do PPGAS-MN, apresentando serviços e ferramentas de pesquisa, entre os quais
destacavam-se aqueles disponíveis virtualmente. Além disso, já atuávamos nas redes sociais,
utilizando-as como ferramentas de divulgação de serviços, produtos, informações sobre a biblioteca e
sobre eventos e publicações da área. Também mantínhamos um site na web, como forma de reunir
todas as informações sobre a biblioteca e seus serviços, e o atendimento através de e-mail. De fato, o
serviço de referência virtual já era uma realidade não só para a BFK, mas para a maioria das demais
bibliotecas, embora ocupasse, até então, a função de complemento ao serviço presencial. A partir da
quarentena, essas ferramentas virtuais se tornaram imprescindíveis para continuarmos apoiando às
atividades de ensino, pesquisa e extensão do PPGAS. 

Nesse cenário, foi preciso traçarmos novas formas de comunicação e atendimento à nossa
comunidade. Esta nova rotina de trabalho e a busca para continuar, mesmo à distância, o contato com
os usuários nos impulsionou a intensificar nossa atuação nas redes e a criar novos produtos.

Em abril, começamos uma série de posts nas redes sociais chamada “PPGAS-MN em casa” onde
professores e alunos da comunidade partilhavam sua relação com a biblioteca, sua trajetória
acadêmica pessoal e detalhes de sua pesquisa em andamento. A seguir a essa iniciativa, idealizamos o
boletim BFK em Casa, esta newsletter semanal no qual reproduzimos e divulgamos um texto de
docentes ou discentes do programa que tenha sido publicado em revistas acadêmicas ou portais de
notícias de expressão. Além do texto de destaque, elencamos notícias de trials de bases de dados
oferecidas à UFRJ, textos de orientação sobre o uso de ferramentas de pesquisa, divulgações de novos
números de periódicos da área, de chamadas de trabalhos e de participação em eventos e notícias da
UFRJ.

Em agosto, criamos um novo produto: o Guia de Fontes de Informação da BFK. Enviado para a
comunidade do PPGAS e disponibilizado em nosso site, o Guia tem apresentado bases de dados de
interesse para a área de Antropologia e Ciências Sociais. A cada semana, elencamos uma base de
dados e preparamos um guia abordando seu conteúdo, recuperabilidade, cobertura, forma de acesso,
navegabilidade, dentre outros aspectos.

A criação destes serviços, cujo êxito é representado por esta edição especial de número 20 de nosso
Boletim, teve por intenção reproduzir o espaço perdido - ao menos, por enquanto - do balcão da
biblioteca, de preservar aquele local de troca de informações com os usuários. Com desafios novos e
antigos, a Biblioteca Francisca Keller continua se reelaborando, na certeza de que é o laço com nossa
comunidade que a manterá viva e atuante.

Imagem: Comissão e equipe da BFK, equipe do SiBI/UFRJ e representantes da Cambridge University Press em cerimônia de
recebimento de doações (2019). Fonte: Arquivo BFK.

Imagem: Divulgação de evento,
2019. Fonte: Arquivo BFK

Imagem: Post de instagram 
da série PPGAS-MN em casa
Fonte: Instagram
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Sugestão de conteúdo

Para divulgar textos, sugerir conteúdos, divulgar
publicações ou eventos, envie-nos um e-mail para

bfkppgas@mn.ufrj.br com o assunto 
BFK em casa - Sugestão

Reconstrução do Museu Nacional
por Alexander W. A. Kellner
Diretor do Museu Nacional/UFRJ

No dia 2 de setembro registramos a
passagem de dois anos do incêndio no
primeiro museu a ser fundado no país.
Foi um período duro e de muita luta.
Mas estamos avançando. Desde o início,
o Ministério da Educação, ainda no go-
verno Temer, repassou a verba neces-
sária para o escoramento do prédio e
confecção do telhado provisório, que fez
com que pudéssemos atuar no res-gate
das peças que se encontravam nos
escombros. Nessa parte,  foi fundamen-
tal o apoio do Governo Alemão, que fi-
nanciou parte da recuperação das pe-
ças. A UFRJ tem dado total suporte
administrativo sem o qual não podería-
mos avançar nos diversos projetos. A
UNESCO, parceira de primeira hora, nos
auxilia na questão da elaboração de
projetos. Também tivemos um funda-
mental aporte por parte dos Deputados
Federais do Rio de Janeiro, que em
2018, através de uma emenda parla-
mentar impositiva, forneceu a base para
que possamos instalar a área acadê-
mica em um terreno cedido pela União.

O BNDES tem nos auxiliado na reforma
da nossa biblioteca como também na
construção de uma edificação para a
administração da instituição no nosso
novo Campus.

Continue lendo aqui. 

Soraia Capello

Atuação profissional: Bibliotecária. Bacharel e Mestre em
Biblioteconomia/UNIRIO

Canceriana, mãe do Gui, do Guga e do Gael!

Márcio Miranda 

Atuação profissional: Auxiliar de Biblioteca.

Entrei na UFRJ em 1992, no Instituto de Pediatria (IPPMG). Fui para o
Museu Nacional em 2013, indo direto para a BFK. Como adoro leitura,
trabalhar em um acervo tão grande e importante é maravilhoso. Poder
trabalhar com o que gosto e com uma equipe tão dedicada é um
grande prazer.

Fernando Lima

Atuação profissional: Auxiliar de Biblioteca. Bacharel e licenciado em
História (UFRJ) e mestrando em História (UFF).

Quando prestei o concurso à UFRJ, em 2015 - o primeiro concurso com
vagas específicas para auxiliares de biblioteca - sabia que era o tipo de
cargo adequado para mim. Eu não desejava trabalhar em tarefas
burocráticas (sem diminuí-las, pois certamente há quem as faça com
excelência), mas sim em meio aos livros. O ambiente da biblioteca já
me era familiar, desde os primeiros anos escolares. Quando, em 2016,
fui finalmente aprovado, empossado e integrado à equipe da BFK, cujo
acervo deslumbrava aquele historiador ainda em formação, senti-me
em casa.

Dulce Carvalho

Atuação profissional: Bibliotecária. Licenciada em Letras/UERJ e
bacharel em Biblioteconomia/UnB

Eu tinha acabado uma graduação em Letras na UERJ e fui morar em
Brasília. Antes de começar a atuar como professora, conheci a
Biblioteca Central da UnB e me apaixonei pela ideia de trabalhar
naquele ambiente. Resolvi prestar outro vestibular, desta vez para
Biblioteconomia, pois sabia que queria continuar trabalhando em uma
instituição de ensino, mas desta vez, para prestar serviços à
comunidade, estímulo à leitura e acesso sem barreiras à informação.
Desde então, nunca me arrependi da escolha feita há mais de 30 anos. 

Adriana Ornellas

Atuação profissional: Bibliotecária responsável. Bacharel e mestre em
Biblioteconomia/UNIRIO

Sempre quis fazer faculdade de Letras, mas, na época, não tinha esse
curso na Unirio e optei por Biblioteconomia. O resultado da Unirio foi o
primeiro a sair e fiquei (perdi a data de matrícula para Letras na UERJ,
mas prefiro pensar que foi destino). Tijucana que está morrendo de
saudades de dar várias voltas correndo no Maracanã. 

https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://twitter.com/bibliotecappgas
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.facebook.com/MuseuNacionalUFRJ/posts/2391755017793364

