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S O B R E  O  I S A

Defesa dos direitos socioambientais

Monitoramento e proposição de alter-

nativas às políticas públicas

Pesquisa ,  difusão ,  documentação de

informações socioambientais

Desenvolvimento de modelos participa-

tivos de sustentabilidade socioambien-

tal

Fortalecimento institucional dos parcei-

ros locais

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma

organização da sociedade civil brasileira ,

sem fins lucrativos ,  fundada em 1994 ,  para

propor soluções de forma integrada a ques-

tões sociais e ambientais com foco central

na defesa de bens e direitos sociais ,  cole-

tivos e difusos relativos ao meio ambiente ,

ao patrimônio cultural ,  aos direitos huma-

nos e dos povos .

Desde 2001 ,  o ISA é uma Oscip – Orga-

nização da Sociedade Civil de Interesse

Público – com sede em São Paulo (SP) e

subsedes em Brasília (DF) ,  Manaus (AM) ,

Boa Vista (RR) ,  São Gabriel da Cachoeira

(AM) ,  Canarana (MT) ,  Eldorado (SP) e

Altamira (PA) . 

O ISA está estruturado em programas que

têm por base as seguintes linhas de ação :

Em 2019 ,  o ISA completou 25 anos de

existência ,  Para marcar esta data ,  o ISA

lançou a revista ISA 25 anos - Unidos pela

Diversidade .  A publicação traça a história

da organização ,  apresentando sua forma de

atuação ,  recuperando conquistas importan-

tes e registrando esforços para promover e

articular iniciativas locais ,  regionais ,  nacio-

nais e internacionais .

S O B R E  A  D O A Ç Ã O

Nesta nova edição do Boletim ,  iremos  contemplar

mais uma importante doação de publicações e

livros de antropologia ,  entre eles muitas raridades ,

reunidos desde 1969 pelo Instituto Socioambiental

(ISA) para o Programa de Pós-Graduação em

Antropologia Social do Museu Nacional (PPGAS) da

UFRJ ,  que abriga a Biblioteca Francisca Keller .

Gostaríamos de contar um pouco dessa história que

por um lado muito nos honrou e ,  por outro ,  nos

trouxe a enorme responsabilidade da guar-da e

disponibilização desse precioso acervo .

No dia 15 de março de 2019 ,  o professor Eduardo

Viveiros de Castro ,  docente titular do PPPGAS ,

recebeu uma mensagem de André Villas Boas ,

membro do Conselho Diretor do Instituto .  Nela ,

explica que haviam tomado conhecimento no

Instituto das notícias de que o Museu Nacional

tentava repor sua coleção .  Como o ISA havia

realizado recentemente a digitalização dos prin-

cipais documentos de sua coleção para serem

consultadas numa plataforma digital com acesso

aberto ao público em geral ,  decidiram  nos propor a

custódia de grande parte da sua própria biblioteca .

Explicou que as dificuldades em manter a guarda e

disponibilização desse precioso material em papel

aos pesquisadores que sempre os procuravam ,

fizeram com que os levasse a tomar tal decisão o

que ,  no seu enten-der ,   seria o destino ideal para o

acervo .  Neste mesmo dia ,  o professor Eduardo

apresentou a proposta ao professor Carlos Fausto ,

coordena-dor da Biblioteca à época e integrante da

Co-missão de Reconstrução ,  que sinalizou pronta-

mente a disposição em aceitá-la .  

Dessa forma ,  deu-se início à concretização dessa

fabulosa transferência de guarda ,  que trouxe a

todos os envolvidos uma profunda alegria em tornar

possível tal projeto .

Seguiram-se vários outros contatos para que

pudéssemos formalizar e realizar o recebimento da

coleção que hoje encontra-se acondicionada em

local seguro ,  à espera da abertura do novo espaço

da Biblioteca para ,  ao final desse perío-do ,  ser

novamente disponibilizada à toda a co-munidade .

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL - ISA
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https://drive.google.com/file/d/1H-0QqWGpWgDsakwrhr9wA-B-k8kjyHc4/view?usp=sharing


DADOS DA COLEÇÃO
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Os dez livros mais antigos do acervo:
 

FERREIRA, Francisco Ignacio. Diccionario geographico das minas do
Brasil. Imprensa Nacional, 1885.

BARBOZA, L. B. Horta. O Serviço de Proteção aos Índios e a História da
Colonização do Brazil. Jornal do Commércio, 1919.

BARBOZA, L. B. Horta. Pelo índio e pela sua protecção official. Comissão
Rondon, 1923.

FARABEE, William Curtis. The central Caribs. University of Pennsylvania, 1924.

PERICOT GARCIA, Luis, VENTURINO, Agustin. Enciclopedia grafica los
aborigenes de America. Editorial Cervantes, 1930.

RONDON, Frederico Augusto. Na Rondônia ocidental. Companhia Editora
Nacional, 1938.

MELO E SILVA, José de. Fronteiras Guaranis (com um estudo sobre o
idioma Guarani ou ava-ñe-ê). Imprensa Metodista, 1939.

COSTA, Angyone. Migrações e cultura indígena: ensaios de arqueologia e
etnologia do Brasil. Companhia Editora Nacional, 1939.

MARTIUS, Carlos Frederico von. O direito entre os indígenas do Brasil.
Edições e Publicações Brasil, 1938.

NIMUENDAJU, Curt. The Serente: Translated from the manuscript by Robert
H. Lowie. The Southwest Museum, 1942.

Foram doados 3.873 livros, 206 teses e dissertações e 177 coleções de periódicos sobre povos indígenas,
populações tradicionais, meio ambiente e temas relacionados. 

Dentre eles, destacam-se:

São 206 teses e dissertações, dentre as quais se destacam: 

AMORIM, Paulo Marcos de. Índios camponeses (os Potiguara de Baía da Traição). UFRJ, 1970.

LAVE, Jean Elizabeth Carter. Social taxonomy among the Krikati (Ge) of Central Brazil. Harvard University, 1967.

MOURÃO, Fernando Augusto Albuquerque. Os pescadores do litoral sul do Estado de São Paulo. 2 v. USP, 1971.

NEWTON, Dolores. Social and historical dimensions of Timbira material culture. Harvard University, 1971.

O'REILLY, Donald Francis. Rondon: biography of a Brazilian Republican Army Commander. New York
University, 1969.

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de (Org.). Vale do Ribeira: pesquisas sociológicas. USP, 1969.

STAUFFER, David H. The origin and establishment of Brazili's Indian Service: 1889-1910. University of Texas,
1955.

TAMBS, Lewis Arthur. March to the west: seven centuries of luso-brazilian expansion, origins to 1808.

University of California, 1967.

WEISS, Gerald. The cosmology of the Campa indians of Eastern Peru. University of Michigan, 1969.



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

Acompanhe-nos nas redes

ppgas.museunacional.ufrj.br
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Periódicos:

Embora, incialmente, a BFK não estivesse aceitando
doações de periódicos. pelo fato da coleção do ISA possuir
títulos que não constam na internet, resolvemos aceitá-los
integralmente. 

São periódicos publicados por organizações indígenas,
indigenistas (órgãos públicos, ONGs, igrejas, entre outros),
da sociedade civil (Conselho Nacional dos Seringueiros, por
exemplo) e instituições acadêmicas e de pesquisa do Brasil,
América Latina, EUA e Europa, principalmente sobre povos
indígenas.

A coleção mais antiga é da Revista do Museu Paulista, da
USP. A coleção do ISA vai do volume 2, nova série (dedicada
à antropologia, principalmente à etnologia indígena), de
1948, ao volume publicado em 1985. Outro título de
periódico importante para a etnologia é a Revista de
Antropologia, da USP. A coleção do ISA vai do volume 1,
número 1, de 1953 (capa anexa) ao volume 27/28, de
1984/1985.

Clique para ver a lista da doação completa.

As 104 caixas enviadas ao Rio de Janeiro contêm
publicações raras na área, como a edição da Revista do
Museu Paulista, da USP, de 1949, com o ensaio de Florestan
Fernandes sobre os Tupinambá.

Paulo Miklos, cantor e ator, participou da
campanha de financiamento coletivo da BFK.

Veja aqui o vídeo do cantor.

https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
mailto:bfkppgas@mn.ufrj.br
https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://drive.google.com/file/d/0B45_nEG6Y3qCU1FTR2ZmSXY1OVZ4ZXlFaFVBQ2JzZnIzQ3Vz/view?usp=sharing&resourcekey=0-KVET7xBTESE_UdJ3MdsJqQ
https://www.youtube.com/watch?v=MD90lHiHi1E

