Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 20, n. 2, 2020.
ISSN 2179-6890

APRESENTAÇÃO
Oito meses de Pandemia, oito meses de SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19,
doença que rapidamente se espalhou pelo globo, uniu preocupações e esforços e, ao
mesmo tempo nos distanciou. Por um lado, conectamos pessoas à medida que nos
enclausuramos nas nossas próprias casas, retomando o contato diário e frequente com
familiares de uma maneira que, há muito tempo, não fazíamos. Por outro lado, nos
distanciamos de tantas outras pessoas que encontrávamos diariamente, mas que não
fazem parte dos respectivos e seletos grupos de isolamento social que criamos para
evitar a propagação da doença. A sensação é que os tempos de fascínio por inovações
tecnológicas não geraram tanto impacto em tão curto tempo nas nossas vidas quanto
a pandemia o fez nos últimos meses. E, assim, combinamos realidade aumentada com
realidade alterada e demos continuidade às nossas rotinas de maneira predominantemente virtual. Primeira e segunda telas já não são inovações, estamos em múltiplas
telas e meios, e isso já é trivial, seja para executar nossas atividades de trabalho, seja
para manter contato com amigos e família. De todas as formas, continuamos. Os meses
passaram, e a sensação é que o ano, em muitos aspectos, foi mal ou pouco vivido. Entretanto, seguimos produzindo, mesmo sem os sempre profícuos encontros presenciais de
eventos e círculos acadêmicos.
E assim chegamos a esta Edição Especial de Disciplinarum Scientia, Série
Ciências Humanas, publicação que, neste volume, materializa a continuidade da pesquisa e da produção científica e acadêmica de dezenas de profissionais, professores e
estudantes de diversos cursos da área de Humanidades que produziram reflexões a partir
de práticas e teorias relacionadas à Pandemia e, dessa forma, compartilham aqui os novos
saberes ou inquietações. Aproveitem esta publicação, leiam e compartilhem os textos,
façam a pesquisa circular e empreender voos para onde, no presente, não podemos ir.
A inteligência é, indubitavelmente, criação de esforço coletivo e, neste momento, mais do
que em qualquer outro, necessita avançar, desenvolver-se e propagar-se.
Desejo a todos e a todas ótima leitura!
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