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X, 2020. 280 p.

Foto: Cristiano Mascaro.

Texto de apresentação à exposição As Duas Vidas do Museu Nacional, um ensaio fotográfico de
Cristiano Mascaro.
A força plástica dos registros visuais do Museu Nacional produzidos pela câmera de Cristiano
Mascaro – na sua primeira vida, anterior ao incêndio de 2018, e nesta segunda vida que
começa a surgir de dentro dos destroços do Palácio de São Cristóvão, exige que se empreenda
esta exposição, como forma de incorporar a imagem da velha/nova instituição ao principal
congresso brasileiro de antropologia, neste ano de 2020.
Foi no Museu Nacional, ao longo de seu primeiro século de existência, que se constituíram os
primeiros esboços do que viria a ser uma antropologia sócio-cultural neste país. Foi um
empreendimento lento, de desengate da nova concepção de uma ciência humana irredutível
ao substrato físico da espécie, a partir de um amálgama de saberes esparsos e teorias avulsas,
de dados e peças heteróclitas, subordinadas ao grandioso projeto de afirmação e expansão da
“história natural”.
O que se poderia ver, anacronicamente, como antropológico, cabia na categoria dos
testemunhos da “indústria humana”, categoria geral que, na reforma de 1840, veio a se
especificar numa nova seção: de “numismática, artes liberais, arqueologia, usos e costumes das
nações antigas e modernas”. O tema dos “usos e costumes” incluía a já então numerosa
coleção de elementos da vida dos silvícolas do território brasileiro, esses “povos naturais” da
emergente etnologia alemã. Só em 1888 foi recriada a “4ª. Seção”, com a incumbência explícita
de cuidar da “Antropologia, Etnologia e Arqueologia”.
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Os prazeres da pesquisa e a graça dos
carnavais se associam neste livro, que
abre novos horizontes para a abordagem
das artes e dos saberes das escolas de
samba no Brasil e no mundo. A obra
reúne um bloco de estudiosos com temas
que vão do carnaval dos Pampas, de Cabo
Verde e do Recife à percussão de samba
em Nova York; da visualidade feérica no
teatro de revista a utopias, temas e
gêneros literários nos sambas e enredos
carnavalescos; das trocas culturais entre
mestres-sala e porta-bandeiras e entre
artistas das alegorias do carnaval e do
Bumbá de Parintins aos laços entre
futebol e escolas de samba. Antropologia,
Letras e Artes encontram-se em um desfile
que nada deixa a desejar aos mais
fabulosos carnavais das avenidas cariocas
e brasileiras.
(Trecho do texto da primeira orelha, por
Felipe Ferreira, Professor dos Programas de
Pós-graduação em Artes e em História da
Arte da UERJ)

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

Pelo final do século XIX, a antropologia do Museu era a então hegemônica “antropologia física”,
movida pelos intensos desenvolvimentos da pesquisa sobre a constituição do corpo humano
(sobretudo seu crânio e cérebro) e suas implicações para a vida física e moral da espécie.
Alguns dos pesquisadores do Museu, como João Baptista de Lacerda, tiveram renome
internacional nessa área. Foram interlocutores das novidades surgidas a partir da obra pioneira
de Nina Rodrigues, no tocante à cultura afro-brasileira, e favoreceram a teoria do
“embranquecimento progressivo” da raça brasileira, em desafio às teorias degeneracionistas
que votavam o país à ruína em função do seu grau de miscigenação.
Concomitantemente, tornou-se o Museu o polo focal de discussão e difusão das ideias
evolucionistas, de Darwin, de Spencer, de Haeckel. O dinâmico e longevo Diretor Ladislau Netto
foi um introdutor central da nova versão do conhecimento sobre a natureza, tendo Fritz Müller,
naturalista viajante do Museu, sido um interlocutor direto de Darwin. Em sua gestão, em 1882,
foi montada a primeira Exposição Etnológica Brasileira, com materiais culturais em boa parte
coletados especificamente para esse fim, em todo o país.
O início da guinada em direção a uma atenção específica para a cultura e a sociedade se deu ao
longo da carreira de Edgard Roquette-Pinto, que veio a ser um profícuo Diretor, criador da
seção de assistência ao ensino da instituição; numa época em que a batalha pela educação
nacional atingia seu píncaro, como antídoto às profecias racistas, magnificadas no entreguerras. Sua discípula Heloisa Alberto Torres avançou mais ainda no diálogo com a já então
bem afirmada etnologia moderna internacional (com Franz Boas, por exemplo). Foi, por sua
vez, seu discípulo Luiz de Castro Faria, ainda treinado no espírito abrangente dos “quatro
campos”, que se abriu mais generosamente à fermentação internacional e nacional de ideias
antropológicas, ensejando que Roberto Cardoso de Oliveira, mais adiante, iniciasse no Museu
um processo de treinamento de quadros para a agora chamada “antropologia social”, segundo
o uso britânico.
Em 1953, como reconhecimento pela preeminência do Museu nessa história, ali se realizou a
1ª. Reunião Brasileira de Antropologia, em que foi acolhida a proposta de fundação da
Associação Brasileira de Antropologia, efetivada na 2ª. Reunião, em Salvador.
Em 1960 teve início o primeiro curso de especialização em Antropologia Social no MN,
conduzido por Luiz de Castro Faria e Roberto Cardoso de Oliveira. Com a assinatura do acordo
entre o Museu Nacional e a Universidade de Harvard (David Maybury-Lewis), para pesquisas
etnológicas conjuntas, e com a obtenção do primeiro apoio financeiro da Fundação Ford, no
mesmo ano de 1963, passaram a estar dadas as condições para que, em 1968, fosse criado o
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), nos moldes da
legislação sobre a pós-graduação moderna no país, emanada do Conselho Federal de Ensino
em 1965 (o parecer Sucupira). O Programa englobou os setores de Antropologia Social e
Etnologia, com uma fértil parceria com o setor de Linguística. O setor de Arqueologia, com o
aporte da Antropologia Social, viria também a se estabilizar num programa de pós-graduação, a
partir de 2006. A Linguística conta, a partir de 2015, com um Mestrado Profissional em
Linguística e Línguas Indígenas.
Com isso se consolidava a vitoriosa trajetória da antropologia moderna no Museu, um exemplo
para a comunidade nacional e uma prestigiosa articulação com a comunidade internacional.
[...]
Leia na íntegra e veja a exposição clicando aqui.
Luiz Fernando Dias Duarte é Professor Titular do PPGAS-Museu Nacional/UFRJ.
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PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS
Revista Uruguaya de Antropología y
Etnografía (v.5, n.1 2020): El régimen
de Lo temporal en el devenir de las
Ciencias Antropológicas. Acesse aqui.
Social Analysis (v.64, n.3, 2020). Acesse
aqui.
Sociologia & Antropologia (v.10, n.2,
2020). Acesse aqui.
CHAMADAS DE TRABALHOS
Revista Critica e Sociedade.
Prazo de Envio: 25/11/2021. Veja aqui.
3ª Seminário Internacional América
Latina (SIALAT). Democracia, natureza
e epistemologias para pensar o amanhã.
Prazo para envio de resumos: 5/12/
2020. Veja aqui.
NA MÍDIA
Os últimos, isolados: Símbolo de resistência, Piripkuras caminham para a
extinção com dois últimos indígenas
ocupando terra ameaçada. Leia aqui.
Projeto Tribos premia cafeicultores indígenas de Rondônia; veja os vencedores. Leia aqui.
Indígenas de Rondônia e Mato Grosso
lançam criptomoeda OYX. Leia aqui.
Como produção de azeite de dendê está destruindo uma das últimas florestas tropicais da Ásia. Leia aqui.

COMUNIDADE UFRJ
Honoris Causa para Carolina Maria de
Jesus. Acesse aqui.
Instituto de Física da UFRJ leva experimentos para as casas dos alunos. Acesse aqui.
Da sala de aula: Professora negra, presente! : Em um relato pessoal, Fabiana
Botelho conta suas experiências com o
racismo em sala de aula como aluna e
professora. Acesse aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br

As bibliotecas terão uma aparência muito diferente quando
reabrirem
por Stephan Barker

Enquanto os estabelecimentos nos Estados Unidos
se preparam para reabrir após o encerramento da
pandemia, empresas e organizações terão que
reconfigurar modelos de serviços para envolver o
público com segurança. Bibliotecas públicas não
estão isentas deste mandato. Estas estão fechadas
em todo o país, mas muitas oferecem atividades de
contação de histórias on-line e outras atividades no
lugar de serviços presenciais.
É difícil imaginar todos os serviços de biblioteca
digitalizados. Os computadores de acesso público
tornaram-se parte integrante dos serviços de
biblioteca; algumas unidades de tamanho médio na
região metropolitana de Washington, por exemplo,
têm até 60 computadores disponíveis ao público, e
cada uma delas geralmente é ocupado em poucos
minutos após a abertura da biblioteca.

Foto: DNB, Stephan Jockel

Na maioria dos lugares, no entanto, os computadores estão separados apenas por alguns centímetros, impossibilitando um distanciamento
social seguro. Para manter cerca de 1m80s entre os usuários dos computadores, as bibliotecas terão que reduzir o número de equipamentos
ou diminuir o espaço dedicado a livros, revistas e mesas e cadeiras para espalhar as máquinas.
O medo da transmissão viral por meio de livros e outros materiais pode reduzir drasticamente os empréstimos tradicionais, e as bibliotecas
vêm diminuindo o tamanho de suas coleções impressas há anos; a pandemia pode dar às bibliotecas o ímpeto para levar essa tendência ainda
mais longe. Muitos usuários da biblioteca preferem impressos ao invés de e-books e formatos digitais, mas o medo de contágio pode alterar
isso significativamente.
Os tempos das histórias e os grupos de discussão de livros oferecem desafios adicionais. Uma biblioteca com um auditório ou uma grande sala
de reunião pode oferecer uma história e estimular que pais e filhos mantenham o distanciamento social. O mesmo vale para grupos de
discussão de livros. Mas as atividades que exigem uma interação social mais próxima – por exemplo, jogos de tabuleiro e ajuda com a lição de
casa – teriam que ser reduzidas. Lugares menores podem precisar cancelar essas atividades ou reconfigurar seus interiores.
Em toda crise financeira, as bibliotecas estão entre os primeiros órgãos públicos a enfrentar cortes no orçamento. Os governos locais já estão
financeiramente sem recursos e alguns lugares já disponibilizaram funcionários da biblioteca para atividades em outras repartições. Um
equívoco comum entre alguns governantes é que as bibliotecas são um serviço não essencial.
Nos bairros de baixa renda, no entanto, os computadores da biblioteca são a única conexão à Internet para muitos residentes. O fechamento
de uma unidade privaria as pessoas e dificultaria a solicitação de subsídios de desemprego, a procura de emprego ou o acesso a serviços
sociais.
Como as bibliotecas sobreviveram a esse período difícil dependerá das prioridades que estabelecerem; tornar-se acessível – e indispensável –
compensará o downsizing (redução de pessoal ou redução de custos) que está por vir. Eles também têm a obrigação de fornecer acesso à
Internet e ao computador em bairros desfavorecidos.
O “novo normal” tornou-se um dos clichês mais sobrecarregados de trabalho dos últimos meses. Ninguém sabe como será o novo normal,
mas, para as bibliotecas públicas, suspeito que as mudanças sejam significativas. Uma coisa eu tenho certeza: muitos de nós mal podemos
esperar que nossas bibliotecas reabram!
*Publicado originalmente no Washington Post sob o título Local libraries will look a lot different when they reopen. Tradução de Chico de Paula.
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