
 current Minister of Agriculture, Livestock and Supply, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. The
focus of the CPI’s investigation was, in the counterfactual way in which everything has been
pursued in Brazilian public life since 2015, to push back against the important - but far from
decisive - involvement of anthropologists as specialists in the administrative identification of the
lands of collectivities with forms of land appropriation ethnically distinct from individual private
ownership. According to the arguments of opponents, official anthropological reports have
been produced in a fraudulent way, ‘inventing’ indigenous and quilombola populations where
none exist.5 This accusation has been formulated by various actors since the 1990s at least.

More significant, though, is the fact that the attack was aimed at anthropology as scientific
knowledge, especially the practice of ethnography. Its actions were treated as ‘non-scientific,’
even though they had been practiced by scholars with postgraduate degrees in anthropology
from highly prestigious institutions in Brazil. In this scuffle, frequent attacks were made on the
Brazilian Anthropology Association (ABA), accused of propagating ‘ideological’ positions and
colluding with international institutions (a reference to projects financed by the Ford
Foundation, a fact of open public knowledge). These organizations allegedly wished to promote
the erosion of Brazilian sovereignty over the national territory, especially in Amazonia. ABA and
its president at the time (2015-2016) had their financial confidentiality broken as a result.6 This
measure was suspended by a court injunction issued by the Federal Supreme Court, though the
repercussions of the CPI remain unknown, which, still uncompleted within its statutory time
limit (which ended in July 2016), was reinstituted a second time, while the process of Rousseff’s
impeachment was still unfolding, and eventually terminated in May 2017.

For the purposes of the present argument, it is crucial to stress that the CPI was established
through administrative procedures that were highly irregular from the viewpoint of the
regulations of the Chamber of Deputies. It was negotiated at the same time as the political
articulations surrounding Rousseff’s impeachment by the federal deputy Eduardo Cunha,
president of the chamber at that moment, an Evangelical from the same party as Brazil’s vice-
president at the time, Michel Temer, the main articulator of Dilma Rousseff’s removal from
office, today himself in prison for corruption. Set up to intimidate and criminalize those
anthropologists working in these land recognition processes, whether they were employed by 

O que cientistas sociais e de outras áreas
de ciências humanas podem fazer diante
de uma pandemia? Como podem intervir
no debate público? Quais são as conse-
quências do isolamento social para suas
próprias pesquisas? Como manter os es-
paços de formação acadêmica durante o
isolamento social? Como lidar com novas
tecnologias de comunicação para o ensi-
no? Quais os impactos da pandemia do
coronavírus sobre populações tradicionais
e grupos subalternizados na sociedade
brasileira? Como o isolamento social no
espaço doméstico exacerbou violências e
desigualdades de gênero, raça, deficiência,
entre gerações? Como a morte foi vivida
por diferentes grupos sociais, com a im-
possibilidade de acompanhamento hos-
pitalar e em um período onde os rituais fu-
nerários foram proibidos? Quais os impac-
tos das politicas públicas sanitárias, econô-
micas e políticas durante a pandemia do
COVID-19 no Brasil? Escritos de modo dire-
to e breve, os textos deste livro oferecem
algumas respostas para essas e outras
perguntas. Trata-se da contribuição coleti-
va de duas centenas de cientistas sociais
para pensar nos efeitos do COVID 19 nos
contextos sanitário, social, político, econô-
mico, cultural brasileiro durante o ano de
2020.
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Indicação de leitura
O livro, que terá formato de e-book e
distribuição gratuita, será lançado na próxima
semana durante a Anpocs
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In 2015-2016, a Parliamentary Commission
of Inquiry (Comissão Parlamentar de
Inquérito: CPI) was created with the
purpose of identifying irregularities in the
administrative procedures undertaken by
the National Indian Foundation (FUNAI)
and the National Institute of Colonization
and Agrarian Reform (INCRA) for the official
recognition of indigenous lands, quilom-
bola communities and land reform
settlements. Such recognition is based on
rights enshrined in Brazil’s 1988 Federal
Constitution.

In a political context in which the
impeachment of President Dilma Vana
Rousseff was orchestrated and
consummated - made definitive in a
second vote in the federal senate on
August 31, 2016 - the CPI was set up by
representatives of the Farming Parliamen-
tary Front (Frente Parlamentar da Agrope-
cuária: FPA), including the 
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FUNAI or INCRA, connected in some way to academia, or linked to NGOs active among
indigenous or quilombola peoples. Its final report solicited the criminal indictment of 67 people,
including lawyers, indigenous leaders, employees of FUNAI and INCRA, individuals linked to
NGOs, federal prosecutors, the former Minister of Justice José Eduardo Cardozo, and 21
anthropologists. This led to the realization of an old dream of the agribusiness sector and the big
rural landowners: the complete paralysation of all indigenous and quilombola land recognition
processes. This posture would later be transformed into an electoral promise by Jair Messias
Bolsonaro in his 2018 campaign. As proof of these connections, members of the FPA heading the
CPI are all now in important posts in the current government, simultaneously underlining its
conservative and ultraliberal character. [...]

Antonio Carlos de Souza Lima, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-
UFRJ)

Caio Gonçalves Dias, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ)

Trecho do texto publicado originalmente na revista Vibrant (v.17, 2020). Leia na íntegra aqui.

Como a competência informacional se
tornou uma necessidade cotidiana

por Allana Machado

Pare por dois segundos e imagine o mundo
inteiro sem internet por um único dia. Transa-
ções bancárias por caixas eletrônicos, tráfego
aéreo, comércio eletrônico e até mesmo previ-
sões meteorológicas seriam afetadas. E, é claro,
e o que faz muita gente logo arregalar os olhos:
as redes sociais e a comunicação online no geral
seriam drasticamente atingidas. Chame de Era
da Informação ou de Era Digital, essa situação
hipotética serve para nos mostrar como já esta-
mos mergulhados nesse período que causou e
vem trazendo pensamentos e ações completa-
mente novos para a humanidade.

A fim de dar suporte às pesquisas em meio a
pandemia causada pelo novo coronavírus, o
Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ fez
um levantamento através dos sites das editoras
acadêmicas das principais universidades do
Brasil, e elaborou uma relação com todas as
editoras que disponibilizam e-books (livros
eletrônicos) para download gratuito. Confira
aqui a lista com 581 livros disponíveis de
Ciências Sociais Aplicadas.

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

Boletim de Ciências Sociais, n. 6, 2020.
Acesse aqui. 

Desacatos, n. 63, 2020. Acesse aqui. 

Ilha: revista de Antropologia, v. 22, n. 2,
2020. Acesse aqui.

Revista Iluminuras, v. 21, n. 54, 2020.
Acesse aqui. 

CHAMADAS DE TRABALHOS

Revista Plural, dossiê “Marxismo, Femi-
nismo e a Teoria social”. Até 10.04.2021.
Saiba mais.

Cadernos de Campo. Etnografias
visuais. Até 10/12/2020. Saiba mais.
 

COMUNIDADE UFRJ

Agendamento COVID-19: atendimento
ao corpo social da UFRJ. Veja aqui. 

Inspirados em Paulo Freire, pesquisa-
dores discutem desigualdades. Veja
aqui. 

Concertos UFRJ. Ouça aqui. 

NA MÍDIA

Lugares de Memória dos Trabalhadores
#61: Fábrica Todos os Santos, Valença
(BA). Veja aqui. 

Inspirados em Paulo Freire, pesquisado-
res discutem desigualdades. Veja aqui. 

Missionário é exonerado da coordena-
ção de índios isolados da Funai. Veja
aqui. 

Pesquisa indica que as mudanças climá-
ticas podem aumentar o risco de inse-
gurança alimentar. Veja aqui. 

Mulheres cientistas empreendem para
desenvolver imunoterapia contra cân-
cer. Veja aqui. 

É tudo novidade (mas não necessariamente
assustador), e o que não faltam são estudos
em quase todas as áreas sobre este novo
momento, suas possibilidades, exigências e
consequências. É a famosa Sociedade da
Informação entrando em cena, e o que
Pierre Lévy denominou como Cibercultura,
nos definindo – ou seja, uma cultura surgida
do fenômeno da internet. Sim, um tremen-
do momento histórico está acontecendo di-
ante dos nossos olhos. O século XXI está
aprendendo a lidar com tamanha mudança,
e nunca antes da expressão “too much
information” fez tanto sentido.

Provavelmente todos nós já nos sentimos
ultrapassados, superficiais, perdidos e até
mesmo ansiosos devido a enxurrada de
informação que é produzida, compartilhada,
discutida (gerando ainda mais informações),
reduzida e expandida, modificada. E tem pa-
ra todos os gostos: texto curto estilo tweet,
“textão”, imagem, vídeos… Muito bem, vive-
mos uma sociedade ao mesmo tempo mas-
sificada e hiperpersonalizada. Superamos a
carência de informações e agora temos um
excesso impossível de acompanhar.

Leia na íntegra
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