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S O B R E  A  D O A Ç Ã O

Em fevereiro de 2020, Maríl ia Zaluar Passos Guimarães,  professora no Insti-
tuto de Ciências Biomédicas,  da UFRJ,  f i lha de Alba Zaluar,  entrou em contato
com o professor Carlos Fausto para dar continuidade ao processo de doação
do acervo particular de sua mãe. Alba Zaluar faleceu em 2019 e já havia mani-
festado o desejo de doar seus l ivros para o novo acervo da BFK.

Assim, nos ocorreu entrarmos em contato e convidá-la a escrever um pequeno
texto nos contando a história dessa doação,  para publicarmos no Boletim do
Doador dedicado à esta coleção.

Explicamos que a publicação foi  criada com a intenção de homenagear os
nossos doadores e tornar público como ocorreram cada uma das iniciativas,
desde o seu início até a chegada dos l ivros que farão parte do novo acervo da
BFK 

Para a nossa satisfação,  recebemos esse sensível texto,  que compartilhamos a
seguir .  

ALBA ZALUAR 
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Por Maríl ia Zaluar Passos Guimarães

No dia 2 de Setembro de 2018, à noite,  minha mãe
me telefonou aos prantos para lamentar o incêndio
ocorrido no Museu Nacional.  Aquele museu em que
ela havia realizado seu mestrado sob orientação
do Prof.  Roberto DaMatta. Aquele museu que
continha tanta história do nosso país,  da huma-
nidade, da vida na Terra. E também história da
nossa família.

Nos dias seguintes ficamos sabendo dos estragos e
das perdas, incluindo da biblioteca de Ciências
Sociais.  Creio que naquele momento ela começou a
pensar em doar parte dos seus l ivros para ajudar a
recuperar a biblioteca. Ela havia recebido o diag-
nóstico de câncer de pâncreas no mesmo ano, em
abril .  Estava na luta entre uma quimioterapia e
outra, e escrevendo muito.
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Ela iniciou então a catalogação de seus l ivros,  com a ajuda de um ex-aluno
dela, Kaio Felipe. Foram mais de 3000 exemplares catalogados. A ideia dela
era doar uma parte e ficar com alguns l ivros mais queridos por mais tempo.
A tarefa de catalogar todos os l ivros demorou um pouco mais do que
pensávamos e ela faleceu antes de vê-la concluída, em dezembro de 2019.

Retomamos a catalogação dos l ivros com o Kaio, que foi concluída em
Março de 2020. Ainda sob impacto da sua perda, veio a pandemia que
complicou a vida de todos nós, e,  claro, esse processo de doação. Mas com a
lista finalizada, a Biblioteca Francisca Keller selecionou os l ivros de maior
interesse e juntos separamos esses l ivros em mais de 70 caixas, que foram
então recolhidas do apartamento dela. A maioria dos l ivros de autoria dela
foram doados junta-mente com seu material de pesquisa para compor seu
acervo na Fundação Getúlio Vargas. Os demais l ivros foram doados para o
Sebo Solidário,  que converte o valor das vendas para ações de caridade.

Na nossa família,  l ivros são objetos de adoração e afeto e que são partes de
nós. Nada mais simbólico do que pensar que futuros estudantes e
profissionais da área leiam os l ivros que um dia foram lidos por ela. Vários
deles contêm inclusive anotações que ela fazia, em geral à lápis.  Além disso,
que esses l ivros ajudem a reconstruir um patrimônio perdido da UFRJ têm
um significado enorme para nós. Meus pais estudaram e se conheceram na
UFRJ, meu irmão e eu estudamos nessa universidade (meu irmão inclusive
fez doutorado no Museu),  eu sou agora docente, e,  mais recentemente,
minha fi lha começou a graduação ali .  Então as nossas histórias se misturam
e temos muito orgulho de poder contribuir com essa instituição que fez
tanto por nós, através dessa doação.

“Eu sempre imaginei que o paraíso seria uma espécie de biblioteca”,
escreveu Jorge Luis Borges. Que os l ivros l idos pela Alba ajudem a repovoar
esse paraíso e que eternizem o saber e ela própria.
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Alba Maria Zaluar nasceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, em 2 de
junho de 1942. Concluiu sua graduação em Ciências Sociais na Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1965. Com o golpe militar
de 1964, Alba viu-se obrigada a deixar o país após a instauração de um Inquérito Policial
Militar envolvendo seu nome por conta da militância política naquele período.

Entre 1966 a 1971, viveu em Manchester, na Inglaterra, onde frequentou cursos de pós-
graduação em Sociologia e Antropologia Social, quando teve contato com importantes
autores do campo como Max Gluckman, Clyde Mitchell e Peter Worley. De lá, além das
discussões teóricas envolvendo o estudo das redes sociais e associações vicinais, Alba
trouxe consigo a forte preocupação com a pesquisa empírica.

Ao retornar ao Brasil, cursou o mestrado no Museu Nacional do Rio de Janeiro
(PPGAS/UFRJ) e defendeu uma dissertação sobre religião popular, sob orientação de
Roberto DaMatta, em 1974. Em 1979, ingressou no doutorado do Programa de
Antropologia Social da USP, sob a orientação de Eunice Durhan. Nesse período, além do
aprofundamento da formação antropológica – a partir do convívio com importantes
antropólogos brasileiros como a própria Eunice Durhan, Ruth Cardoso, José Guilherme
Magnani e Teresa Caldeira –, Alba aprimorou seus conhecimentos em torno de conceitos
da Ciência Política, que lhe permitiram articular teoricamente as relações entre os
processos sociais e culturais com a discussão sobre o futuro do Brasil e a
redemocratização.

Sua tese de doutorado, defendida em 1984, e transformada em livro no mesmo ano,
segue viva como referência fundamental para os estudos sobre pobreza e violência
urbana. A escolha de Cidade de Deus como local para a realização de sua etnografia se
deu pelo  interesse midiático  que havia sido  despertado em  decorrência  dos primeiros
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conflitos armados envolvendo traficantes de drogas dos quais se tinha notícia na cidade
do Rio de Janeiro e, especialmente, pelas organizações vicinais que surgiam naquele
momento nos conjuntos habitacionais criados na região.

Como boa etnógrafa, Alba foi levada pelos acontecimentos que observou durante a
pesquisa de campo a se debruçar sobre temas que transitavam da violência urbana ao
relacionamento dos moradores com os políticos em período eleitoral, passando pelo
tráfico de drogas, pela formação de associações de moradores e de blocos de carnaval.

Seus estudos assinalaram também a concepção negativa do trabalho entre as classes
populares – cristalizada na ideia de “ética do provedor” que se contrapunha à “ética do
trabalho”. Alba apostava ainda no potencial de associações vicinais – a exemplo de
Escolas de Samba – como importantes agências de socialização secundária a partir dos
quais seria possível construir uma sociabilidade pacífica e democrática.

Além do pioneirismo no apontamento da oposição moral entre “trabalhadores” e
“bandidos”, seus estudos ofereceram importantes contribuições em torno da questão da
masculinidade nas classes populares – que antecipa debates importantes sobre gênero –,
trazendo à tona temas como a honra, o revanchismo, a disposição para matar e a
estrutura de governança das associações criminosas para o entendimento da lógica da
violência nas cidades brasileiras.

Fonte: Sociedade Brasileira de Sociologia
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Da diáspora : identidades e 
mediações culturais

Hall, Stuart
2003

434 p.

Contesting globalization: 
space ans place in the world 
economy
Drainville, André C.
2004
207 p.

Routes: travel and translation 
in the late twentieth century 

Clifford, James
1997

408 p.

Claude Lévi-Strauss, ou, O 
novo festim de Esopo
Paz, Octavio
1977
105 p.

Polícia no Rio de Janeiro: 
repressão e resistência numa 

cidade do século XIX 
Holloway, Thomas H.

1977
343 p.

Desigualdades sociais e 
percepções de justiça
Cabral, Manuel Villaverde; Vala, 
Jorge; Freire, André (org.)
2003
309 p.

Superando o mito do 
espantalho: uma polícia 

orientada para a resolução de 
problemas de segurança 

pública 
Hipólito, Marcello Martinez

2012
248 p.

Inteligência de segurança 
pública: teoria e prática no 
controle da criminalidade
Brandão, Priscila Carlos; Cepik, 
Marco (org.)
2013
432 p.

https://www.ics.ulisboa.pt/imprensa/loja/autor/manuel-villaverde-cabral-2098
https://www.ics.ulisboa.pt/imprensa/loja/autor/jorge-vala-2113
https://www.ics.ulisboa.pt/imprensa/loja/autor/andre-freire-2117


Veja aqui a lista dos títulos doados já catalogados
 

EQUIPE
Adriana Ornellas
Bibliotecária responsável
Alexandre Almeida
Bibliotecário
Dulce Maranha Paes de Carvalho
Bibliotecária
Soraia Capello
Bibliotecária
Fernando Lima
Auxiliar de biblioteca
Márcio Miranda
Auxiliar administrativo

Acompanhe-nos nas redes

ppgas.museunacional.ufrj.br
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O prazer no desprazer: a 
tragédia do protelador: zen, 

psicanálise, psicologia 
analítica, gestalt 

Mahler, Cláudio Fernando
2013

110 p.

Police de proximité: Nos 
politiques de sécurité
Roché, Sebastian
2005
306 p.

Cotidiano despedaçado: 
cenas de uma violência difusa 

Barreira, César
2008

264 p.

No sapatinho: a evolução 
das milícias no Rio de 
Janeiro, (2008-2011)
Cano, Ignacio; Duarte, Thais
2012
 150 p.

https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
mailto:bfkppgas@mn.ufrj.br
https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.youtube.com/channel/UCV_HnJCKI_Fj9F66-7LenSA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTV_yF-BgKzWYFEfEBKcwKi0IfjIL1BpQjaIvUf5H8Y/edit?usp=sharing
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

