
Por dentro,
Vejo uma linha.
Pesco a ponta e sigo no lento.
Um baixo que passeia nas minhas entranhas,
Quase sanguinolento,
de baixo pra cima, 
desenha todas as façanhas,
Do infinito grave convoco minha mulher menina.

De dentro pra fora,
Emerge sem entrave,
Faz do flow escola,
antes que esse mundo se acabe!
Vai ter churrasco no Planalto,
para celebrar os saldos das perdas invisíveis ao fascismo, 
que trocou o verde oliva pelo rosa e salto alto.

Nossas costas são largas,
Carregamos nelas tudo o mais e a morte,
Não esqueceremos,
Que nos deixaram à sorte.
Que esnobaram um pseudo “atleta” 
Sobre um povo que tem a saúde como infinita:
 fila de espera!

Revejo a linha,
(Re)pesco, tropeço,
Falta respirador,
Quase alcanço a ponta,
Afogo-me ao lembrar,

No livro Frontier Road, Simón Uribe
apresenta uma importante contri-
buição às análises acerca do lugar da
fronteira no processo de formação
dos Estados nacionais. Sem perder
de vista os múltiplos sentidos que
perpassam o termo, Uribe escolhe
abordá-lo a partir de uma de suas
“conotações mais duradouras”: a da
“fronteira” como “espaços selvagens
e indomáveis pensados como a antí-
tese da civilização” (:5). O cenário de
sua etnografia é a região do Putu-
mayo,  no Sudeste colombiano, onde
está localizada a zona de transição
entre a Cordilheira dos Andes e a
Floresta Amazônica. Ali, ainda no sé-
culo XIX, iniciou-se a “história sem
fim” da construção da estrada Pasto-
Puerto Asís, que conectaria as duas
regiões. [...]

Continue lendo clicando aqui.
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Fico tonta,
Não estou no mar,
Vidas esperam sozinhas a partida sem tato,
Quem será o próximo rosto (conhecido ou não)
A ter enterro sem abraço?
Consolo à distância,
Como faço?

Em qual absurdo mergulhamos, me diga?
Não foi o da loucura, antes fosse!
Estamos na mão de um genocida!
Lá fora lockdown e aqui dentro, expropriada, nua,
Sem poder incendiar a esquina,
Chama o Tranca-Rua!
Contra tudo isso habitamos nossas fortalezas, 
Construções sensíveis,
Ontologias que a intolerância não conseguiu acabar.
Universo de destrezas, 
Cujo som não puderam silenciar:
A linha, o baixo, o tambor, o caminho.

Natália Carvalhosa vive na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É antropóloga e doutoranda no Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, UFRJ.   Atualmente realiza sua pesquisa junto aos
refugiados da Guerra Síria que trabalham com comida em São Paulo. Utiliza-se da poesia, fotografia e música
como formas de expressão. E-mail para contato: nataliacarvalhosa@hotmail.com

Sobre o Blog Corpos que Falam

"O propósito dessa iniciativa é a criação de um espaço virtual para acolher contribuições de
alunos do Programa de Pós Graduação em Antropologia Social/Museu Nacional (PPGAS/MN) e
do Programa de Pós Graduação em História das    Ciências e da    Saúde da Fiocruz
(PGHCS/Fiocruz) que expressem suas (sobre)vivências nesse longo período da quarentena
impelida pela pandemia Covid-19."

Acesse aqui o Blog Corpos que Falam.

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.

ORCID E CURRÍCULO LATTES

Compartilhamos um breve e simples tutorial
elaborado pela Biblioteca de Letras da UFRJ,
demonstrando como vincular seu ORCID ao
Currículo Lattes. Assim, seu Lattes exibirá o seu
registro no ORCID e um link para acessar sua
página na plataforma, como na imagem ao la-
do. Confira aqui.

BFK - ATENDIMENTO 

Lembramos que continuamos realizando aten-
dimento remoto.

Caso tenha alguma necessidade, entre em
contato conosco através do e-mail bfkppgas
@mn.ufrj.br, formulário de atendimento remo-
to, messenger ou direct do Instagram.  

NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ

Aluno desenvolve fechadura acionada
com o pé. Leia aqui. 

Fartura na roça, aperto em casa. Leia
aqui. 

Festival do Conhecimento teve mais de
30 mil ouvintes em cerca de 600 trans-
missões. Leia aqui.
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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

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

L'homme, n.233, 2020. Acesse.

American Sociological Review, v.85,
n.2, 2020. Acesse.

Cuadernos de Antropología Social,
n.51, 2020. Acesse.

NA MÍDIA

“A pandemia de Covid-19 tem sufo-
cado a agricultura familiar no Brasil”.
Le Monde Diplomatique Brasil.

Como a realidade da pandemia pressi-
ona as mães solo. Nexo.

EVENTOS - SUBMISSÃO DE RESUMOS
Estão abertas as inscrições para as
Jornadas de Antropologia John Montei-
ro, evento organizado pelos estudan-
tes do PPGAS/Unicamp.

O período de submissão de resumos
para participação nos Grupos de Tra-
balho vai até o dia 31 de agosto. Saiba
mais.

CHAMADA DE TRABALHOS

Religião & Sociedade: Dossiê Religiões
na Pandemia. Até 30 de novembro de
2020. Saiba mais.
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