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Amazônia 451
Se eu morrer, vá embora com sua mulher e por onde passar
pode dizer que Corisco tava mais morto do que vivo. Virgulino
morreu de vez e Corisco morreu com ele. Mas por isso mesmo
precisava ficar em pé, lutando até o fim, desarrumando o
arrumado. Até que o sertão vire mar e o mar vire sertão. (Fala
de Corisco no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964)

Durante trabalho de campo no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro,
acompanhei um episódio que evidenciava um confronto de projetos políticos eestéticos na
cidade. Era dia 09 de novembro de 2013, um sábado de sol, quando cheguei ao Morro do
Alemão, uma das favelas que formam o Complexo, para participar do festival Circulando –
Diálogo e Comunicação na Favela. O Circulando é um dos maiores eventos do Complexo do
Alemão e é organizado anualmente, desde 2010, pelo Instituto Raízes em Movimento. Criado
em 2001 por moradores do Complexo, Instituto Raízes em Movimento atua no território em
diversas frentes: cultura, memória, qualificação profissional, direitos humanos, meio ambiente,
direito à cidade, entre outros. Durante o evento circulam por ali pessoas da favela e de fora
dela, crianças, jovens, velhos, artistas, ativistas, professores. As atividades envolvem cinema,
debates, poesia, música, dança, teatro, exposições fotográficas, grafite. É um dia de diversão,
aprendizados, discussão política e fruição artística. O objetivo, segundo seus organizadores, é
proporcionar um momento em que o Raízes “presta contas” para a comunidade de suas ações
ao longo do ano.
A Avenida Central, palco do Circulando, foi uma das áreas mais afetadas pela intervenção do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciado em 2007 no Complexo do Alemão. O
seu impacto mais dramático foi o das remoções de várias casas e das famílias que nelas
moravam. Essas remoções foram justficadas pelo poder público pela construção das estações
do teleférico que ligava o bairro de Bonsucesso a diversos pontos do Complexo do Alemão. No
caso das remoções da Avenida Central, elas acabaram se mostrando inúteis em sua maioria,
pois a obra que implantou a estação Morro do Alemão prescindiu da retirada das casas naque-
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A antropóloga Aparecida Vilaça e o engenheiro florestal Tasso Azevedo falam
sobre o cenário trágico da Amazônia
Este é o vigésimo sexto episódio do 451
MHz, o podcast da revista dos livros!
Duas vezes por mês, trazemos entrevis
tas, debates e informações sobre os
livros mais legais publicados no Brasil.
O episódio se volta para a destruição
da Amazônia, seguindo o especial da
edição de setembro da revista. O
apresentador Paulo Werneck conversa
com a antropóloga Aparecida Vilaça,
colaboradora da Quatro Cinco Um e
autora de Morte na floresta e Paletó e
eu (ambos da editora Todavia), e o
engenheiro florestal Tasso Azevedo,
criador do MapBiomas, o maior
programa independente de monitoramento do solo por satélite no Brasil e
que vem fazendo um levantamento
detalhado das queimadas na Amazônia

Continue lendo clicando aqui.

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

la localidade. Para compreendermos a dimensão do sofrimento que a remoção provoca em
moradores de favela é preciso lembrar, com Victor Valla, que “a estratégia de moradia na favela
não é uma estratégia pura e simplesmente de habitação, mas sim uma estratégia muito mais
ampla de sobrevivência, da qual a moradia é apenas um de seus aspectos.” (Valla, 1986).

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

Dessa maneira, quando uma família é removida, laços sociais que organizam seus modos de vida
e que dão sentido à existência são desarticulados. Esta desarticulação atinge desde elementos
mais concretos como a proximidade do trabalho ou a ajuda material recebida de parentes e
vizinhos, até outros da ordem da subjetividade e dos afetos. Uma moradora removida relatava
certa vez, num encontro promovido pelo Instituto Raízes em Movimento, que sentia muita falta de
acordar aos domingos com o cheiro do pão fresquinho invadindo sua casa, pois seu pai, que
morava em terreno contíguo ao seu, tinha o hábito de fazer esse “agrado” a ela. Como a casa dela
foi a única da família a ser derrubada, ocasionando sua mudança para um condomínio do PAC
situado fora da favela, hábitos como esse que marcavam seu vínculo afetivo com familiares foram
suspensos. A emoção em sua fala transparecia a perda que não poderia ser compensada com o
status de “viver em condomínio como os de classe média”, em referência à propaganda que os
agentes do PAC faziam para convencer os removidos de que a mudança seria para uma condição
de vida melhor.

Revista de Antropologia, v. 63, n. 2,
2020. Acesse aqui.

Leia na íntegra clicando aqui.

Celebrating indigenous peoples and
cultures . Leia aqui.

Adriana Facina é professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/Museu
Nacional/UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades/UFF.

AS 5 LEIS DA BIBLIOTECONOMIA

Novos debates, v. 5, n.1-2, 2020. Leia
aqui.

Social Analysis: the international
journal of Anthropology, v. 64, n. 2,
2020. Acesse aqui.
Social compass, v. 67, n. 3, 2020.
Acesse aqui.
The Cambridge Journal of
Anthropology, v. 38, n. 2, 2020.
Acesse aqui.

NA MÍDIA

Igrejas evangélicas são estado de
bem-estar social informal. Leia aqui.
Antropologia
e
anarquismos,
a
oxigenação de um pensar e a obra de
Graeber. Veja aqui.

O fazer bibliotecário pode ser
considerado um trabalho local,
entretanto, o bibliotecário é uma das
profissões mais antigas do mundo,
tendo suas origens juntamente com o
surgimento das tabuletas de argilas e
teve seu grande apogeu e desenvolvimento na época dos mosteiros, quando os sacerdotes eram os responsáveis pela preservação e guarda dos
livros.

Parabéns à UFRJ e aos outros
patrimônios
educacionais
suburbanos. Veja aqui.

Foi com base no estudo desse
histórico e na observação do trabalho
das bibliotecas modernas, que o
matemático e pensador indiano Shiya
li Ramamritam Ranganathan, ao se
tornar bibliotecário, postulou as 5 leis
da Biblioteconomia.
Cada princípio pode ser desenvolvido em vários pontos e colocados em prática no fazer
bibliotecário e tomadas de decisões nas bibliotecas. A primeira lei OS LIVROS SÃO PARA USAR é o
princípio fundamental da existência de toda biblioteca e deve ser utilizada como base para se
refletir as seguintes questões:
priorizar do uso à preservação (salvo as devidas exceções e observando-se o contexto);
a necessidade e limites de acesso ao acervo;
a escolha do endereço e localização da biblioteca;
horário de funcionamento;
instalações físicas e mobiliários;
funcionários capacitados tecnicamente;
ensino do uso dos livros (atualmente, chamado de letramento informacional);
recepção e acolhimento do usuário para que esse se sinta à vontade na biblioteca.
Nos próximos números do Boletim, falaremos um pouco sobre as outras leis.

"Jamais deve esquecer que nas
bibliotecas os livros são reunidos para
serem USADOS e oferecidos para serem
USADOS. Os intermináveis processos e
rotinas técnicas - receber sugestões dos
especialistas, adquirir por compra ou
doação, registrar, classificar, catalogar,
registrar o número de chamada, colocar
nas estantes, emprestar e dar baixa tudo isso é executado tendo como única
finalidade o USO."
Ranganathan

Por Adriana Ornellas
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Para a alegria da criançada
COMUNIDADE UFRJ
Pesquisadoras
da
UFRJ,
Gisele
Reinaldo e Tatiana Valle, lançam
ebook sobre saúde mental na
universidade. Ouça aqui.
Projeto da Coppe/UFRJ e Cefet-MG é
selecionado para programa do Pnud.
Leia aqui.
UFRJ inicia ensaios clínicos com a
vacina BCG contra covid-19. Veja aqui.

Foto mural do artista Eduardo Kobra
Fonte: O Globo

O dia de Cosme e Damião, no Rio de Janeiro, é uma festa. A generosidade dos adultos é
renovada pela distribuição de doces. A alegria das crianças, que disputam cada saquinho de
cocada, maria-mole, suspiro e outras maravilhas, contagia as ruas. Para contar essa história
em detalhes, o Laboratório de Antropologia do Lúdico e do Sagrado (Ludens), do Museu
Nacional (MN), apresenta, em seu perfil do Instagram (@ludensmn), a exposição Doces
Santos.
Até 31/10, o grupo abre seus cadernos de campo e exibe fragmentos de uma pesquisa
minuciosa feita desde 2013. A ideia é compartilhar as descobertas de anos anteriores e
interagir com o público, atualizando a interlocução com a cidade. “Temos recebido muitas
mensagens. As pessoas falam sobre os cuidados que estão tendo durante a pandemia”,
exemplifica Renata Menezes, professora do Departamento de Antropologia do MN e
coordenadora do Ludens.

"A biblioteca deve hoje em dia adotar
os métodos de uma loja moderna. É
verdade que, em inúmeras bibliotecas,
talvez não seja possível contar com um
número suficiente de auxiliares, que
fiquem simplesmente por ali à espera
de que apareça alguém. (...) Mas
apesar disso, assim que um leitor
entrar na biblioteca prevalecerá a
regra segundo a qual qualquer que
seja o trabalho em curso deverá ser
imediatamente interrompido de modo
que o leitor perceba que teve boa
acolhida e atenção."
Ranganathan

Leia a matéria na íntegra aqui.

Sugestão de conteúdo

O portal Memória da Administração Pública Brasileira (MAPA), do Arquivo Nacional
disponibiliza para consulta o Dicionário da Administração Pública Brasileira que compreende
verbetes sobre o Período colonial, Período imperial e da Primeira república do Brasil.

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

Clique aqui para acessar o dicionário.
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