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A batalha entre Carnaval e Quaresma, Pieter Bruegel, 1559.
Fonte: Museu da História da Arte de Viena

Em uma de suas sacadas, o historiador Luiz Antonio Simas diz que "as
escolas de samba não existiam para desfilar, elas desfilavam porque
existiam". Essa crítica tem nos ajudado a refletir sobre as escolas de samba
na contemporaneidade e as contradições que marcam os processos
culturais pelos quais essa forma associativa singular, construída pela
população negra e pobre nos morros e subúrbios do Rio de Janeiro no início
do século passado, tornou-se produtora do maior espetáculo a céu aberto
da terra.
Com o rompimento recente entre a prefeitura e o carnaval carioca em
contexto de crise econômica, aponta-se para um movimento de
reconstrução dos vínculos comunitários e identitários, afrouxados ou
esquecidos nas últimas décadas, quando as escolas teriam priorizado as
relações comerciais estabelecidas em torno do evento carnavalesco. Essa
retomada estaria se dando fundamentalmente a partir dos enredos, agora
definidos menos pelas negociações com empresas interessadas na exibição
de suas marcas do que pelo acionamento de um universo simbólico caro a
sua comunidade.
Das crises econômicas e políticas enfrentadas nos últimos anos, chegamos à
crise sanitária que ironicamente nos exige o isolamento social coincidindo
com o período da quaresma, uma espécie de releitura distópica do velho
Bruegel. Desde meados de março, ao invés das premiações, definições de
enredo e feijoadas, típicos do início do ano carnavalesco, as escolas de
samba estão mobilizadas em ações articuladas de enfrentamento à
pandemia, que tentam frear o agravamento das precárias condições de
existência em suas comunidades, onde a letalidade do vírus já se mostra
maior.
Enquanto o Sambódromo acolhe a população em situação de rua, as escolas
de samba abrem as suas quadras e barracões para duas frentes de atuação:
a confecção de equipamentos de proteção e distribuição de cestas básicas.
Máscaras e aventais estão sendo produzidos pelas equipes de costura dos
barracões sob orientação de profissionais do Hospital Universitário da UFRJ
e da Fiocruz. Esses itens serão destinados tanto aos trabalhadores do
sistema de saúde quanto para população em geral. Boa parte das cestas
básicas estão chegando às comunidades através de redes de solidariedade
que se formam pela internet, articuladas por membros das escolas,cujas
quadras servem de ponto de arrecadação e distribuição das doações.
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Instruções para se tornar um fascista De forma irônica, Michela Murgia,
escrtora e ensaísta italiana, retrata as
principais estratégias do pensamento e
da ação fascista no contexto das atuais
e frágeis democracias ocidentais.
Embora o contexto que dá origem ao
livro seja a Itália dos últimos anos, com
a ascensão ao poder de partidos de
extrema-direita, as análises e elementos
destacados pela autora se relacionam
diretamente com o atual contexto
brasileiro. Como entender a figura
do líder, que na estratégia fascista se
torna o chefe; como criar e promover
formas de manipulação da informação;
como criar sempre inimigos e
conspirações; como transformar a
imagem do passado para favorecer o
projeto fascista e eliminar os inimigos.
São alguns dos aspectos centrais que
ocupam os capítulos do livro. Escrito a
partir da voz de alguém, supostamente,
de dentro do movimento, o livro de
Murgia gera um efeito paradoxal que
leva o leitor também por momentos a
identificar os próprios impulsos
fascistas em seu interior. Esta ideia é
reforçada por um dos capítulos finais
que apresenta um Fascistômetro desenhado para tentar medir nosso
próprio grau de fascismo, entre
o Aspirante até o Patriota, último grau
do fascista.

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

A Acadêmicos do Grande Rio e a Estação Primeira de Mangueira, escolas com
as quais estabelecemos relações de cooperação através dos projetos ligados
ao GPAD/Ludens, distribuíram em suas comunidades cerca de 4 mil cestas
básicas e 4 mil máscaras de tecido, cada uma. A potência associativa e criativa
das comunidades articuladas em torno das escolas de samba, evidenciada
anualmente na confecção dos desfiles, agora é mobilizada em redes de
proteção e solidariedade contra a ameaça da covid-19 e da fome.
Nas conversas sobre os desafios postos pela pandemia e pelos desencontros
das autoridades que gerenciam essa crise, fala-se muito sobre medos e
pessimismo, mas também sobre esperança e a importância das experiências
históricas de resistência que nos ensinam a capacidade de imaginar novas
possibilidades de vida. As escolas de samba são certamente uma dessas
experiências e a forma como estão se mobilizando para enfrentar essa nova e
contundente crise atualizam os sentidos de sua existência.
No último 23 de abril, algumas escolas fizeram lives de samba e distribuíram
quentinhas de feijoada, atualizando a tradição de festejar seus padroeiros,
São Jorge e Ogum. No mesmo dia, a Unidos do Viradouro anunciou o seu
próximo enredo: “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”. Trata-se
de uma referência ao carnaval carioca de 1919, o primeiro depois da guerra e
da devastadora gripe espanhola, que se não foi o maior carnaval de todos os
tempos, como alguns chamam, foi aquele em que o samba assumiu o
protagonismo da festa e que nos apresentou o Cordão do Bola Preta.
Enquanto a pandemia segue a sua escalada e as agremiações se concentram
nos esforços humanitários, ainda é incerto quando e como serão os desfiles.
Mas o anúncio do enredo da Viradouro parece ser menos uma tentativa
de normalização do que de restituição da capacidade de imaginação do futuro
em quadros esperançosos, como quem diz: venceremos a quarentena,
brincaremos o carnaval e as escolas desfilarão porque existem.

Lucas Bártolo é doutorando do PPGAS.
Quer publicar nesse espaço?
Envie seu texto relacionando o momento atual em que vivemos com a sua área de estudos para o
e-mail bfkppgas@mn.ufrj.br com até 600 palavras e uma imagem ilustrativa.
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Nosso #TBT para a publicação
mais curtida do último ano, foi
também o post mais curtido da
semana! A notícia da concessão do
título de Doutor Honoris Causa
concedido pela Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) ao
professor Eduardo Viveiros de
Castro realmente fez sucesso!
Aproveitamos para relembrar e
parabenizar mais uma vez ao
professor por esse importante
reconhecimento a sua grande
contribuição para a Antropologia
contemporânea . Veja!
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Escola de Serviço Social da UFRJ lança o livro Em tempos de pandemia: propostas para a
defesa da vida e de direitos sociais. Leia aqui
Em vídeoconferência, reitora da UFRJ expressa dúvidas sobre retorno de aulas nos primeiro e
segundo semestres. Leia aqui
A Covid-19 e o futuro das cortes e do direito. Leia aqui

CHAMADAS DE TRABALHOS
Revista Horizontes Antropológicos
Dossiê "Covid-19. Antropologias de uma pandemia"
ano 27, n. 59, jan./abr. 2021
Submissão de artigos de 01/06/2020 a 31/08/2020

PERIÓDICO DE ANTROPOLOGIA
ÚLTIMO NÚMERO
Revista Radis, da Fiocruz
ed. 212, maio 2020 Acesse aqui
.
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
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BFK - TRABALHO REMOTO
Para atender demandas
administrativas do Sistema de
Bibliotecas (SiBI) e da coordenação
do PPGAS, a equipe da biblioteca
está debruçada no preparo de
relatórios sobre o trabalho remoto
durante a pandemia. Serão
elaborados relatórios mensais e um
semestral.
Os relatórios, além de permitirem
um monitoramento sobre o
trabalho realizado remotamente,
será uma ferramenta para melhorar
as tomadas de decisões sobre os
serviços da biblioteca.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br

