
Era 13 de março de 2020. Estávamos na aldeia Nova Esperança, do povo Matsés, rio Curuçá,
quando um informe iniciou as discussões daquele dia, na 6ª Assembleia Geral da União dos
Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA): a aproximação do coronavírus na região, registro
de casos em Iquitos, Peru, e Cruzeiro do Sul, Acre. Na noite anterior, participantes da
assembleia souberam da notícia pelo orelhão da aldeia e aproveitaram o início das atividades
para dar o informe, chamando a atenção dos povos ali reunidos para o que estaria por vir –
mesmo que ninguém tivesse a exata noção do que, de fato, estaria por vir. Afinal quem já tem
essa noção hoje? Creio que ninguém, sobretudo no Brasil, onde enfrentamos duplo vírus, dupla
crise: sanitária e política.

Nessa movimentação toda, lá estavam os Korubo, a quem tenho acompanhado desde janeiro
de 2019, povo indígena de língua pano, do ramo setentrional, considerados pela Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) como ‘recente contato’, habitantes da Terra Indígena (TI) Vale do
Javari, localizada no extremo oeste do Estado do Amazonas.

Era a primeira vez que os Korubo participavam de uma assembleia do movimento indígena,
apesar de serem constantemente mencionados em diversas discussões  –  seja por sua
fragilidade enquanto recém-contatados, seja por sua bravura, ou ainda, pelos conflitos do
passado envolvendo os não-indígenas. Os ‘caceteiros’ do Vale do Javari dessa vez estavam ali, e
isso era motivo de comemoração generalizada. 

Conforme fizera ao longo de toda a assembleia, tentei explicar-lhes o informe da melhor
maneira possível naquele momento: estava chegando uma gripe nova (toxoe paxa), disse eu, só
que essa é diferente da que vocês começaram a conhecer e têm tanto pavor – pois sabem que
quando um gripa, todo mundo gripa –, a gripe nova causa também falta de ar (xakanke).
Instantaneamente, eles ficaram com aquele olhar, aquele mesmo olhar que usam quando
sentem-se em perigo, ameaçados diante das enfermidades que historicamente levamos a eles,
para as quais os remédios do mato (iwi polo) não fazem efeito, nem as práticas xamânicas,

Apesar de ter sido publicado origi-
nalmente há quinze anos, em inglês,
a tradução do livro Vida precária, da
filósofa Judith Bulter, para o portu-
guês é de suma importância para o
público brasileiro. Dadas a atualida-
de e a pertinência das questões
abordadas pela autora, é possível
identificar similaridades e diferenças
entre o que ela escreveu e o cenário
nacional contemporâneo. Para além
disso, Vida Precária representa o pri-
meiro movimento de Butler no senti-
do de ampliar reflexões pensadas a
partir das discussões apresentadas
em Bodies that Matter acerca do pe-
so/importância do corpo e formular
algumas das perguntas centrais que
orientam sua obra até hoje: afinal, o
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são os processos de humanização,
de desumanização que traçam li-
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teadas e sequer serão entendidas
como tal? [...]
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aspirações e sucções de doenças; nem mesmo o  tatxik  – poderoso cipó amargo que, sob a
forma de bebida, potencializa os homens à caçada e as práticas curativas – poderia enfrentar
uma doença trazida e até então desconhecida pelos não-indígenas (nawa).

Frisei ainda que, por não conhecermos o novo coronavírus (nawavo unanemen), não tínhamos
remédios, nem vacina (txiete vama, toskai vama) e que, portanto, o ideal para protegê-los era
permanecerem nas suas aldeias.

O informe sobre o novo coronavírus precedeu a discussão a respeito dos jovens indígenas que,
para estudar, residem na cidade de Atalaia do Norte, Amazonas. Posteriormente, ainda no
mesmo dia, o coordenador do Distrito Especial Sanitário Indígena (DSEI) Vale do Javari, Jorge
Marubo, fez outro informe: já havia 77 casos de Covid-19 no Brasil, e o planejamento inicial do
DSEI Vale do Javari seria imunizar as populações das aldeias contra doenças respiratórias, com
as vacinas Pneumo 10, Pneumo 23 e H1N1. Iniciariam as buscas por um local de isolamento
para possíveis casos em Atalaia do Norte – naquela ocasião ainda não havia casos ali –, e
alertou ainda sobre os limites da Terra Indígena Vale do Javari, regiões onde não há controle. A
TI Vale do Javari, com seus 8,5 milhões de hectares, além dos sete povos contatados que
compartilham esse território, abriga também uma das maiores concentrações de povos
isolados do mundo. [...] 

Continue lendo clicando aqui.
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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.

BFK - TRABALHO REMOTO 

Com o objetivo de auxiliar a busca de
informação para o desenvolvimento das
pesquisas de nossa comunidade acadêmica
estamos elaborando um Guia de Fontes de
Informação em Ciências Sociais e Antro-
pológicas.

A partir do mês de agosto de 2020, disponi-
bilizaremos uma lista de bases de dados e
liberaremos, uma vez por semana, uma cu-
radoria sobre uma dessas bases, seu con-
teúdo, recuperabilidade, cobertura, dentre
outros quesitos. 

NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ

COVID-19: UFRJ testa com sucesso
ventilador de exceção em pacientes
Leia aqui.

Democratizar o ensino é preciso: UFRJ
lança dois programas de auxílio. Leia
aqui.
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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

Social Compass, v.67, n.2, 2020.
Acesse.

The Journal of Latin American and
Caribbean Anthropology, v.25, n.1,
2020. Acesse.

NA MÍDIA

Missão Tiriós leva suprimentos
médicos, alimentos e profissionais de
saúde aos indígenas do Norte. Leia
aqui.

Unemat cria observatório de políticas
públicas sobre Covid-19 direcionado
aos povos tradicionais.  Leia aqui.

Se tudo der certo, teremos a vacina
para grupos prioritários no Brasil no
primeiro trimestre de 2021. Leia aqui.

REDES SOCIAIS DA BIBLIOTECA

Divulgamos mais um vídeo da série Entrevis-
tas com os autores, da Revista Mana (PPGAS-
MN).

María Rossi conversa com Alejandro Fujigaki
sobre o artigo "Caminos Rarámuri para sos-
tener o acabar el mundo: teoría etnográfica,
cambio climático y Antropoceno", publicado
na edição mais recente da Revista Mana.

Clique aqui para assistir a entrevista.

EVENTOS

De 27 a 31 de julho, das 14h às 18h
ocorrerá o Curso Livre de Folclore e
Cultura Popular, promovido pelo
Centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular (CNFCP). As inscrições estão
encerradas, mas o curso será trans-
mitido ao vivo para todos no YouTube,
no canal do CNFCP!

Acesse aqui o canal do CNFCP.
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