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O primeiro semestre do doutorado coincidiu com a pandemia de COVID-19.
Não faz muito tempo, no pouco longínquo 2017, à época mestranda, cursei a disciplina História
das Doenças. Entre tantas experiências da doença, estudamos também duas pandêmicas: gripe
espanhola e AIDS. Ambas ocorridas, com intervalo de cerca de seis décadas, no século XX. A
experiência da AIDS, mais especificamente a de combate ao HIV/AIDS, é o meu objeto de
pesquisa desde o mestrado. Por isso, eu tinha certa afinidade com os debates elencados sobre
ela. No entanto, foi a primeira vez que estudei mais profundamente a gripe espanhola e seus
desdobramentos catastróficos expressados, principalmente, na alta mortalidade e na
interrupção do cotidiano.
O que quero destacar, de um ponto de vista particular, é como, para mim, era inimaginável
uma interrupção dessa magnitude no nosso cotidiano. Como conjecturar o isolamento social e
a impossibilidade de aglomerações e de encontros presenciais? Vivenciar uma pandemia é
muito diferente de estudá-la; e este texto resulta justamente dessa vivência.
Embora eu more no Rio de Janeiro, estou passando a quarentena com a Larissa, minha
namorada, e a Broinha, nossa cachorrinha, em Mariana, Minas Gerais. Em meados de março,
vim visitá-las e não consegui voltar ao Rio. De qualquer forma, se eu não estivesse aqui, viria
correndo. Minha mãe faz parte do grupo de risco do Covid-19 e uma pessoa a menos em um
apartamento pequeno faz muita diferença. Ela é empregada doméstica e por conta da
pandemia está trabalhando dois dias por semana. Apesar da jornada reduzida, o que nos deu
certa tranquilidade, o sentimento de culpa por poder ficar em casa enquanto ela precisa sair
para trabalhar é inevitável. A isto se soma a tristeza pelos que perderam a vida em virtude do
Covid, a aflição diária gerada pelo número de mortes e de novos casos da doença e o quadro
político do Brasil perpassado pelas desigualdades sociais e étnicas.

Memória do jongo: as gravações históricas de Stanley J. Stein. Vassouras,
1949, coletânea de artigos com cd
anexo, já nasce como indispensável,
dado o investimento, a qualidade e a
expertise dos trabalhos reunidos.
Tendo como tema central “jongo”, a
obra é também entrada privilegiada
aos temas mais amplos da escravidão
e da pós-escravidão negra dos séculos XIX-XX, dos trânsitos socioculturais
atlânticos ao longo do período colonial e da constituição de culturas/comunidades “afro-americanas”. Seu fio
condutor é homenageada obra do
historiador norte-americano Stanley
Stein, Vassouras, a Brazilian Coffee
County, 1850-1900: The Roles of
Planter and Slave in a Plantation
Society (1957), em especial o conjunto
de gravações realizadas em fins da
década de 1940 com “ex-escravos”.
Continue lendo clicando aqui.
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O convívio com a Lari e a Broinha tem me ajudado a atravessar esse momento. Sem as duas, as
coisas certamente seriam muito mais difíceis. Na medida do possível, os dias em Mariana têm
sido tranquilos. Evidentemente, adaptamos a nossa rotina a situação pandêmica. De máscara e
sempre respeitando o distanciamento, consigo, atualmente, sair duas vezes por dia para dar
uma voltinha de cerca de 650 metros com a Broinha. Nos fins de semana, as ruas ficam muito
movimentadas, não saímos. Em casa, já testamos inúmeras receitas (aprendi a fazer pão) e
assistimos a praticamente todos os filmes do Studio Ghibli (entre tantos, recomendo A Viagem
de Chihiro e Memórias de Ontem).

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS
American Anthropologist, v.122, n.3,
2020. Acesse aqui.
Anthropological Journal of European
Cultures, v.29, n.1, 2020. Acesse aqui.
Antropolítica, n.49, 2020. Acesse aqui.
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CHAMADA DE TRABALHOS

Ana Cláudia Teixeira de Lima é doutoranda em História (PPGHCS/COC/Fiocruz). No mestrado,
pesquisou a organização do movimento LGBTI da cidade do Rio de Janeiro para combater o
HIV/Aids. No doutorado, pesquisa os impactos de políticas conservadoras e da LGBTIfobia na
resposta brasileira ao HIV/Aids entre os anos de 1996 e 2019. E-mail: anaclaudia.his@gmail.com

Berghahn Series: Humanitarianism
and Security. Veja como aqui.
NA MÍDIA

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.

Há três vezes mais indígenas e pretos
sem aulas sem aula na pandemia do
que brancos. Leia aqui.

TREINAMENTOS VIRTUAIS

Morte de anciãos indígenas na pandemia pode fazer línguas inteiras desaparecerem. Leia aqui.

A BFK oferece treinamentos a seus usuários, com o objetivo de habilitar sua
comunidade no uso de bases de dados, recursos eletrônicos, produtos e serviços
oferecidos pela Biblioteca.
Os treinamentos possibilitam uma orientação mais prática,
demonstrações de uso dos serviços e esclarecendo dúvidas específicas.

apresentando

Os usuários podem solicitar treinamentos individuais ou em grupo. Docentes do PPGASMN também podem solicitar treinamentos para suas turmas. O horário é marcado de
acordo com a disponibilidade da equipe e do usuário.
Durante a quarentena do Covid-19, a BFK está oferecendo treinamentos on-line,
via Zoom Meetings.
Treinamentos para capacitação nos seguintes tópicos
- Portal Capes;
- Bases de Dados;
- Serviços oferecidos pela Biblioteca do PPGAS;
- Pesquisas no catálogo on-line (Base Minerva);
- Auxílio na normalização bibliográfica de teses e dissertações.

Para solicitar um
treinamento,
entre em contato pelo
e-mail: bfkppgas@mn.ufrj.br
ou através do
preenchimento do
formulário de atendimento
remoto.

BFK EM CASA | 21

Sequoyah, o estado americano indígena que quase existiu. Leia aqui.
Estudantes produzem dicionário biográfico Excluídos da História. Leia aqui.
NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ
Viva UFRJ é um projeto que visa ceder
terrenos da UFRJ à iniciativa privada
para obter recursos para a universidade. Leia mais.
Como deve ser a universidade do futuro? Na celebração do centenário da
UFRJ, uma conversa desafiadora com
Paulo Artaxo, Silvio Almeida e Debora
Diniz. Leia mais.
De uma pandemia a outra, UFRJ faz
100 anos como uma das principais
potências do Brasil. Leia mais.

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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