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This photo-essay depicts the clash between two modes of
dwelling in mid-dle-sized cities in Amazonia: one characteristic of
urban and peri-urban areas, and another imposed by
resettlements linked to large-scale development projects. The
ruins engendered through this mis-encounter reveal the home as
an ongoing ter-rain of contestation, amalgamation, and
continuous Amazonization (as Federico Neiburg [2021, this issue]
also notes). 

Heralded by technocrats and politicians as a milestone for the
development of one of Brazil’s last frontiers, the Belo Monte
Hydroelectric Plant started to be built in 2011 in the state of Pará,
amid uproar from ecologists and Indigenous peoples. The third-
largest dam in the world entered into operation five years later,
flooding some fifty square miles of forest and dramatically
altering the seasonal cycle of the Xingu River. 

The upriver city of Altamira, where we have been carrying out
ethnographic research and artistic collaborations, was directly
affected by the flooding and sub-jected to a massive urban
reorganization.1 According to official data, about 8,000 families
were removed from their homes, plus another 2,500 families in
the rural areas affected by the dam (Azevedo Chaves, Monzoni,
and Artuso 2019). Given the intergenerational nature of 
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DISSERTAÇÕES TESES

households and that several nuclear families often share the same domicile, the exact number
of people resettled remains unknown. Until the 1970s, Altamira remained the hub of a network
formed by families inhabiting small holdings along the Xingu River, making a living out of
fishing, planting, and extractivist activities. With the construction of the Trans-Amazo-nian
Highway at the height of the country’s military dictatorship and then the Belo Monte dam forty
years later, the municipality’s population boomed from 15,000 to 115,000 inhabitants.
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Artigo publicado na Cultural Anthropology, v. 36, n. 4, 2021. 
Continue lendo clicando aqui. 

Thiago da Costa Oliveira Ethnologisches Museum Berlin. ORCID
Carlos Fausto PPGAS/MN/UFRJ. ORCID 

INCLUSÕES NA MINERVA - T&D

Título: Resistir para existir: povos
indígenas e a luta pela terra: um olhar a
partir da terra indígena Tupã Nheê
Kretã 

Pesquisador: Wilemar Pereira Moura
Orientador: João Pachedo de Oliveira
Acesse aqui.

 

Título: Os Tyonwük-dyapa: história e
assimetria no alto rio Jutaí 

Pesquisador: Gil Victor
Orientador: Carlos Fausto
Acesse aqui.

 

Título: No Ilé Oggún e Yemayá: reglas
afro-cubanas, redes e tramas espirituais
em Bogotá, Colômbia

Pesquisador: Luis Guillermo Meza Alvarez
Orientador: Marcio Goldman
Acesse aqui.

 

Título: Cultivar a vida: uma etnografia
entre ativistas canábicos na Argentina 

Pesquisadora: Maria Cecilia Diaz
Orientador: Luiz Fernando Dias Duarte
Acesse aqui.

Título: Quase irmãos: maestria e ter-
ritório entre os Ejiwajegi do Pantanal

Pesquisador: Messias Basques
Orientador: Carlos Fausto
Acesse aqui.
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des de atendimento, horários e rodízios. Sim, rodízios porque temos bibliotecas pequenas que
não tem condições de receber toda a equipe simultaneamente sem oferecer riscos às pessoas. 

Os serviços realizados durante o trabalho remoto foram se aperfeiçoando nesses dois anos,
sendo um dos dados de produção e qualidade muito significativo na história das bibliotecas.
Destaco a pró-atividade dos bibliotecários em buscar capacitação no uso de recursos de mídia,
redes sociais e internet para criar novos canais de comunicação com seus usuários.

Essa experiência serviu para mostrar que esse modo de relacionamento veio para ficar.
Embora já tenhamos alguma condição de realizar serviços presenciais, o Twitter, o Facebook, o
Instagram seguem sendo o grande meio de estar com os usuários, noticiar, divulgar serviços.
Presencial e virtual juntos para sempre. Recomendo seguir nossas bibliotecas, vale a pena.

A pandemia nos rodeia, não nos deixou ainda, tudo pode mudar (espero que não) a qualquer
momento e termos que definir outros protocolos e procedimentos. Há regras que são neces-
sárias temporariamente para que se possa trabalhar e para que o usuário possa ser atendido.
Seguimos com os cuidados com a saúde dos colegas e dos usuários, felizes de poder voltar,
ansiosos por retomar a liberdade dos abraços e encontros.

Um pouquinho mais de fé e paciência e chegaremos lá.

Por Paula Mello, coordenadora do SiBI (Sistemas de Bibliotecas e Informação), UFRJ
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BIBLIOTECAS UFRJ - RETORNO GRADUAL

Fui convidada a falar sobre o retorno das bibliotecas do
SiBi/UFRJ às atividades presenciais, de forma gradual. Na
verdade, 50% das 44 bibliotecas já iniciaram esse
processo gradual desde maio de 2021, mas agora, a
partir de novembro de 2021 é que temos a grande
maioria realizando os serviços presenciais, de alguma
forma. O convite me fez refletir sobre esse processo.

É certo considerar a biblioteca universitária como a
"alma do campus" pois é o segmento que acolhe a
comunidade acadêmica, principalmente os alunos. Por
isso, já mereceriam um olhar especial de suas insti-
tuições. Com tanto tempo fechadas, houve uma série de
problemas decorrentes do não uso de equipamentos e
do espaço, e as primeiras providências foram limpeza,
manutenção de computadores, rearranjo do mobiliário
em função do distanciamento das pessoas, segurança e
a comunicação com seus usuários das novas modalida- Imagem: Paula Mello, coordenadora do SiBI

Fonte: Facebook
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Afro-Ásia
v.64, 2021.
Acesse aqui.

Alteridades
v.62, 2021.
Acesse aqui.

American Anthropologist
v.123, n.4, 2021.
Acesse aqui.  

American Ethnologist
v. 48, n.4, 2021.
Acesse aqui.

Cadernos de Campo 
v. 30, n.2, 2021.
Acesse aqui.

Civitas
Revista de Ciências Sociais
v.21, n.3, 2021.
Acesse aqui.

Dados
v.65, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Dilemas
Revista de Estudos de Conflito
e Controle Social 
v.15, n.1,2022.
Acesse aqui.

Estudios
Revista del Centro de Estudios
Avanzados
n.47, 2022.
Acesse aqui.

PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

NA MÍDIA

COMUNIDADE UFRJ 

Terra Indígena Karipuna tem
novas denúncias de roubo de
madeira. Leia aqui. 

Dicas valiosas para identificar
informações verdadeiras e fal-
sas. Leia aqui. 

Hannah Arendt Explains How
Propaganda Uses Lies to Erode
All Truth & Morality: Insights
from The Origins of Totalita-
rianism. Leia aqui. 

Como usar o Word e o Excel
para facilitar a escrita científica.
Veja aqui.

UFRJ reitera exigência do
comprovante de vacinação após
determinação do MEC. Leia
aqui.
 
UFRJ se solidariza com vítimas
das fortes chuvas na Bahia. Leia
aqui. 
 
Instituto de ex-alunos da UFRJ
apoia ações contra crimes am-
bientais. Leia aqui. 

Estudantes de arquitetura da
UFRJ fazem protesto contra
condições de prédios da insti-
tuição. Leia aqui. 
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https://ufrj.br/2021/12/ufrj-se-solidariza-com-vitimas-das-fortes-chuvas-na-bahia/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-12/instituto-de-ex-alunos-da-ufrj-apoia-acoes-contra-crimes-ambientais
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/12/17/estudantes-arquitetura-ufrj-protesto-condicoes-predios.ghtml
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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, apresentaremos alguns títulos doados que já passaram pelo tratamento técnico

completo e 
estarão disponíveis para empréstimo quando a biblioteca for reaberta.

O seminário, livro 6: o desejo
e sua interpretação (1958-
1959)

Jacques Lacan

J. Zahar, 2016

The structural study of myth
and totemism

Edmund Leach

Tavistock, 1968

O saber local: novos ensaios em
antropologia interpretativa

Cliford Geertz 

Vozes, 2014

Quando e como eu li Foucault

Antonio Negri

São Paulo, 2016

Symbols that stand for
themselves

Roy Wagner

The University of Chicago Press,
1986

Os evangélicos

Clara Mafra

J. Zahar, 2001

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK
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Como passar dois anos sem festejar? Como
não passear pelas ruas das cidades, não
ocupar praças, adros e terreiros, não
compartilhar a brincadeira ou a devoção, não
pagar promessa, cantar e dançar juntos?
Reunindo um expressivo grupo de pesqui-
sadores, A falta que a festa faz traz 21 registros
de como as festas do calendário popular
tradicional lidaram com o período pandêmico
de 2020 e 2021. 

Leia mais aqui.

E-BOOKS

Antropologia digital e experiências virtuais do
Museu de Favela analisa os usos de redes
sociais por jovens das favelas do Cantagalo,
Pavão e Pavãozinho no Rio de Janeiro, e
documenta o processo de criação de platafor-
mas digitais para o Museu de Favela na mes-
ma comunidade.

Leia mais aqui.

PODCAST

Antrópolis #18

Periferias, Universidade e Produções Culturais: um papo com Éri-
ca Peçanha do Nascimento.

Ouça aqui.
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https://minerva.ufrj.br/F/BHXHBL92E2MN7LY34PNDJA3H48QBJ8H3BA2XFA1KYFQD1PMXKH-59334?func=full-set-set&set_number=000773&set_entry=000001&format=999#.YeA40GjMLIU
https://open.spotify.com/episode/4QaiAOywOREEVv8NibMbvw


Considerando o aumento do
número de casos de Influenza A e
de covid-19, a Reitoria da UFRJ
lançou uma nota oficial no dia
6/1/2022 orientando que as ativi-
dades administrativas, de ensino,
pesquisa e extensão à modalidade
remota até 31/1, exceto as ativida-
des essenciais.

Leia a notícia na íntegra aqui.
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POR DENTRO DO SiBI/UFRJ 

Curso Preparatório para Mestrado
e Doutorado

Podem se inscrever nos cursos os
servidores técnico-administrativos
em educação da UFRJ filiados ao
SINTUFRJ e seus dependentes di-
retos. 

Período de inscrição: 10/01 a
20/02/2022. Leia mais aqui. 

Em comemoração aos seus 21
anos, em novembro de 2021, o
Portal de Periódicos CAPES lançou
uma nova interface, que facilita a
pesquisa e o acesso à informação
científica.

Para aprender a utilizar o portal
com sua nova interface, clique
aqui.

https://ufrj.br/2022/01/ufrj-alerta-para-aumento-de-casos-de-covid-19/?fbclid=IwAR0tMzFfJr2w_AC0CTjOWmNEf5eSv8nn2gGcGk1f_tEaeEjBDSziZRHTeKo
https://sibi.ufrj.br/index.php/inicio
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://sintufrj.org.br/2022/01/inscricoes-abertas-para-os-cursos-preparatorios-para-mestrado-e-doutorado-edital-2022-1/?fbclid=IwAR0F-P3ne41rXXWa3a5wAEEAPnp4Nxb2vm2OT68a8EIZ4dhBME8mIlCiKP0
https://sibi.ufrj.br/index.php/inicio/534-portal-de-periodicos-da-capes-lanca-nova-interface-em-novembro-de-2021?fbclid=IwAR35RZHUkRykQLqCg1wFBfqWgsVVRHXv2ft-VqXeJrwKWqvgacAx72rBdl8

