
In the first volume of his well-known series Spheres, German philosopher Peter Sloterdijk (2011)
links the modern concept of the real to the spherical form of the material coin and its opposite,
the aerial concept of the bubble. Since Ancient Rome, the sphere has contained the reality of
money, its real value, minted to avoid the deleterious and unrealistic economy of lies associated
with airiness and fictitiousness (see also Marsh, forthcoming). The concepts of reality and the
real economy are linked, then, to the utopias of collective well-being—blended by circular coins
of real monies and good economies and with the dystopias of bubbles and balloons in which
people’s lives “crash” with the reality of their economies, from the famous Dutch Tulip bubble of
1636 to the 2008 mortgage credit crisis, and today. As we proposed in our Introduction to Part I
of this Special Section (Neiburg and Guyer 2017), when the real economy is provoked—that is,
realized mostly in monies, numbers, and graphics—it reveals its constitutive links with concepts
of force and weakness (hard and soft monies, strong and fragile economies), with moral values
and with the value of truth. To adopt Michael Jackson’s terminology (2009: xiv), provoking the
real leads us to navigate the turbulent and challenging waters of “juxtapositions, analogies,
poetic images, epiphanies and anecdotes” that allow us to experience at close range and realize
reality; that is, to quote William James (quoted in Jackson 2009: 4), the place “where things
happen,” or as we suggested (Neiburg and Guyer 2017: 264), where something exists and must
be governed.

These themes are found at the core of the articles we introduce here, which compose Part II of
the Special Section. Entanglements between monies (bricks, soybeans, and US dollars) in
Argentina; regimes of foresight and projective fictions in US family and household budget
managing; controversies over smuggling and piracy figures in Brazil; and the intricacies and
densities of acting out the real in the process of becoming an actor and in the ethnographical
method, as ways to provoke and realize the real and the real economy. The following four texts
further explore our proposal for an ethnographic theory of the real economy, offering insightful
perspectives on singular assemblages of vernacular and scientific realizations and enactments
of the real economy, along with their links to ideas of truth and to moralities. They show how
these multiple and shifting realities become present and entangled with historically situated
lives, the different ways through which the experiential lives of ordinary people engage with the
formal realizations of the real in the governance of the economy (or economies).

In his comments on the real economy project, presented at the end of the section, Bill Maurer,
inspired by Stanislavski, explores the affinity and disjuncture between playing theater and doing
ethnography: it is necessary to put oneself in other people’s shoes in order to experience and
realize others’ realities. It has nothing to do with a metaphysics of the real but rather with the
concrete lives of persons and the very nature of the ethnographic project. It is also about
enabling bridges, pluralities, and what Maurer calls the intentional ethnography that links the
real economy to the ethnographic reality, being “radically empirical without being irreducibly
empiricist.”

A especificidade da experiência
dialética consiste em dissipar a

aparência do sempre-igual– e mesmo
da repetição– na história.

Walter Benjamin, Passagens

O vigor conspícuo dos escritos de
Walter Benjamin teve sua mais recente
prova nas incontáveis homenagens fei-
tas em razão dos oitenta anos de sua
morte. Sem deixar de reconhecer visí-
veis aproximações entre impasses do
presente  e os  escritos  benjaminianos,
Paulo Arantes enfatizou, na jornada “80
anos da morte de Walter Benjamin”, o
que aparta o filósofo berlinense de
nossos atuais dramas apocalípticos.

Não caberá aqui tratar das múltiplas
semelhanças e diferenças alinhavadas
pelo filósofo brasileiro naquela ocasião. 

Continue lendo clicando aqui.
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We open this group of essays with an article in which Caitlin Zaloom goes to the heart of the concept of the real economy, discussing the
temporality of the oikos, household planning and the operation of calculative devices to project family futures. Under financial capitalism,
Zaloom argues, the future, even the distant future, becomes a “central category for citizens’ household operations.” To plan a child’s future
education is “a hallmark of middle-class and aspiring US parenthood.” Ordinary people thus craft and live regimes of foresight and projective
fictions as a means to deal with financial policies and make financial plans in changing and uncertain times. At stake are moral ideals and
concepts of (good) parenthood and family life—simultaneously rejecting finance, as opposed to the real and genuine family life, and
incorporating finance and dealing with debts to make good lives.

In the second article, Mariana Luzzi and Ariel Wilkis explore the contingent properties of money, its temporality, and its relationality.
Contemporary Argentina offers the authors an extraordinary field in which to examine the changing meanings of the real economy and real
monies through the dynamics of monetary pluralism. Entangled in the long cultural history of the use of US dollars in Argentinean daily life,
Luzzi and Wilkis examine new units of account and stores of value (soybeans and bricks) that provide insights into the changing reality of money
and economic lives. As the authors show, the creation and use of new currencies relies on, and reveals, changing concepts of the real.

Leia na íntegra clicando aqui. 

Federico Neiburg (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Jane I. Guyer (Johns Hopkins University)
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No Boletim BFK em casa, n. 25, apresentamos as 5 leis da Biblioteconomia formuladas pelo pensador indiano Shiyali Ramamrita Ranganathan e
descrevemos como a primeira lei "Os livros são para usar" influencia cotidianamente o fazer bibliotecário. Nesta edição, iremos abordar a
segunda lei da Biblioteconomia “Para cada leitor, o seu livro”. 

A segunda lei da Biblioteconomia traz em si o entendimento de um conceito importante que impacta toda a realização do trabalho
bibliotecário.  Para ententê-lo, devemos nos ater à máxima de que a educação é para todos: se existirem barreiras que impedem as pessoas a
terem acesso igualitário à educação, consequentemente, a biblioteca não será utilizada por todos, apenas por determinadas pessoas que
possuem as condições necessárias para burlar esses obstáculos para alcançar a educação. Com a educação sendo um privilégio, nunca será
possível realizar a segunda lei da Biblioteconomia.  Sendo assim, o conceito de acesso é o norteador para a execução dessa lei. 

Para tratar de acesso à biblioteca, é preciso ter em mente dois cenários: o social e o contexto da própria biblioteca. O cenário social deve ser
levado em conta para que as contradições que espelham problemas do momento histórico-cultural não sejam determinadores para a conduta
da biblioteca. Assim, em seu livro, Ranganathan nos apresenta algumas antíteses sociais que são obstáculos para a concretização dessa lei:

Esses pontos devem ser observados pelo bibliotecário como elementos chave do contexto social que influenciam o acesso à biblioteca e devem
ser combatidos, dentro do possível da atuação do bibliotecário, de modo que essas diferenças não dificultem o acesso e atendimento ao
usuário.
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A segunda lei da Biblioteconomia “Para cada leitor, o seu livro”

"As bibliotecas são coleções de livros, formadas
para atender a uma finalidade especial. Que fina-
lidade é essa? 'Uso' é a resposta dada pela
Primeira lei. Qual a utilidade dos livros? Os livros
fornecem informação; eles educam. Podem tam-
bém oferecer alívio; podem proporcionar uma
forma de recreação inofensiva. Concentremo-nos
primeiro em sua utilidade educacional. Se os livros
são  instrumentos de educação, a lei PARA CADA
PESSOA O SEU LIVRO pressupõe o conceito
EDUCAÇÃO PARA TODOS. Isso revela a questão
fundamental."

Ranganathan

Imagem: Le philosophe 2, do artista André Martins de Barros 
Fonte: Galerie-com

https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/698221
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/uploads/7/0/8/7/70878475/bfk_em_casa_n.25.pdf
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


Financiamento
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Além disso, é preciso existir ações biblioteconômicas que trabalhem para diminuir o impacto
dessas questões e permitam que a biblioteca seja visível para todos – e, assim, que cada leitor,
possa ter acesso ao seu livro. Ranganathan define a importância de três atores para a
concretização desse intuito: o Estado, a biblioteca e o leitor, onde cada um possui funções que
integradas garantiriam o acesso igualitário à biblioteca:

Estado: 

A Segunda lei da Biblioteconomia “Para cada leitor, o seu livro” representa a questão de acesso
sob várias formas: todo leitor, igualmente, deve ter oportunidades de poder ir à biblioteca
procurar o seu livro e, lá, deve existir um cenário criado pelos bibliotecários para que ele encontre
exatamente o livro que precisa.

Por Adriana Ornellas
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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

CHAMADAS DE ARTIGOS

Dossiê "Memórias de Guerra: as escri-
tas literárias africanas na elaboração
de traumas coletivos".
Prazo de Envio:  01/11/2020. Veja aqui. 

Dossiê "Nojo, humilhação e desprezo
no fazer social".
Prazo de Envio:  05/12/2020. Veja aqui. 

Dossiê "As Ciências Sociais na pós-gra-
duação: expansão, diversificação e
internacionalização."
Prazo de Envio:  20/03/2021. Veja aqui. 

"A antítese não tem sido simplesmente
entre as classes e as massas. À medida
que examinamos os preconceitos de
tempos antigos à luz da Segunda Lei da
biblioteconomia, deparamos com vários
outros. Não é apenas a fronteira da
renda que, por muito tempo, divide a
humanidade entre quem tem direito de
usar os livros e quem não tem. O gênero,
por exemplo, foi outro fator que
restringiu a aplicação da lei LIVROS PARA
TODOS."

Ranganathan

NA MÍDIA

Engie questiona relatório que apontou impacto de linhas de transmissão em quilombos. Leia
aqui. 

Ananda Winter vence a 1ª edição do Prêmio ABCP-ONU Mulheres. Leia aqui. 

How Academics, Egyptologists, and Even Melania Trump Benefit From Colonialist Cosplay. Leia
aqui. 

'Uma floresta cheia de vírus!': intervenção desenfreada na Amazônia pode ser estopim para
epidemias. Leia aqui. 

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

Revista Mundaú. (n.8, 2020). Acesse
aqui. 

Vibrant: Virtual Brazilian Anthropo-
logy.  (v.17, 2020). Acesse aqui.

The Cambridge Journal of Anthropo-
logy.  (v.38, n.2, 2020). Acesse aqui.

Seleção de livros
Seleção de pessoal
Serviço de atendimento
Conhecer o leitor
Conhecer os livros
Ter treinamento especial para
atender demandas específicas de
sua comunidade
Conhecer os instrumentos de
trabalho

Biblioteca:
Saber que não é o único que usa
a biblioteca
Obedecer ao regulamento da
biblioteca

Leitor:

COMUNIDADE UFRJ

UFRJ é a 4ª melhor universidade
da América Latina, afirma US
News. Acesse aqui. 

Curso de extensão presta
homenagem a Aritana Yawalapiti.
Acesse aqui.
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