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On March 22, three days after the announcement of the first two cases of COVID-19 infection in
Haiti, a video filmed by journalists from a TV station circulated showing a Haitian vendor selling
food on the busy streets of Port-au-Prince. In front of the pots and pans, she expressed her
anger over how the government was dealing with the pandemic caused by the new coronavirus
outbreak:
the President asks us to stay home, but how? I have six children, I support my mother and
father, I have a younger brother to support. This is where I get by, do you think I can stay at
home flapping my hands? He [the President] should be helping people, he should be doing the
same as foreign countries. I can understand it’s impossible to help everyone, but he should
assist whatever way he can. He asks us to stay home, are we supposed to die? If we stay home,
it won’t be coronavirus that kills us, it will be hunger and poverty. We don’t have hospitals, we
don’t have anything, what preparations did he make for the coronavirus that’s arriving? He
didn’t do anything. He told all the poor that they should stay home, that means to die, should
we die? Imagine, I’m used to cooking eight kilos of rice to sell in the street but now it’s quiet, I’ve
been forced to cook just two kilos. If I stay home, I’ll die. Meanwhile, he has a stocked fridge, all
those in power are fine, and I have nothing, it’s a poor country I live in, I have to accept that fact,
it doesn’t matter that I die, but I’m going to die in the street.
We know that the conditions of possibility for confinement and the consequences of immobility
take different forms, further exacerbating inequalities. Accounts like the above illustrate the
suffering and feelings of indignation that we can encounter in many parts of the world, far
beyond Haiti. For much of the global population, life depends on movement, the street
economy, the coming and going between the rural zone and the cities, the mobility in the
circuits of the diasporas in which money is generated to send back to those still living in the
country (on the pragmatics of the Haitian concept of diaspora see Joseph 2017).
According to the most recent estimates, approximately 80% of Haiti’s population lives on less
than two US dollars per day (UNDP 2014). A similar percentage does not possess a salaried
income or even fixed employment.3 What the literature tends to qualify as ‘informality’ is
indeed a synonym of mobility: when people have no stable wage income, they need to keep
moving, hop from one small job to another, always staying alert, cultivating the sense of
opportunity, trying to obtain a better life in movement (in Haitian creole, chache lavi miyò).

BFK EM CASA | 12

A pandemia do covid-19 trouxe o fenômenos religioso para o centro do
debate público, ora pelas controvérsias em relação a abertura dos tempos em período de distanciamento
social, ora pela visibilização das novas técnicas de mediação com o sagrado utilizadas por fiéis. “Como as
coisas importam: uma abordagem
material da religião”, compilação de
seis textos escritos por Birgit Meyer
entre 2009 e 2015 e publicado em
2019 é, inegavelmente, uma referência obrigatória para interessados em
pesquisar religião e cultura material.
No entanto, embora não se proponha, ele também pode ser lido como um manual didático sobre como
fazer boa Antropologia. De escrita
simples e leitura fluida, os textos demonstram a relevância da interdisciplinaridade e da pesquisa empírica
para a produção de teoria antropológica, com especial destaque para
os trabalhos de pesquisa feitos coletivamente. Ensinam, ainda, que um
bom trabalho de campo exige respeito aos nossos interlocutores, o
que envolve saber perguntar, sentir,
observar e ouvir - aquilo que é dito e
também o que não é - e que devemos estabelecer interlocuções sérias
com nossos pares antropólogos. A
mensagem final, ainda que óbvia,
não deve deixar de ser lembrada: o
fazer antropológico não se realiza
sozinho. Como se não bastasse, explicita as questões suscitadas pelo
próprio campo e se preocupa constantemente em situar seus argumentos não apenas nos debates sobre antropologia da religião, mas na
história da antropologia. É com essa
postura tão generosa quanto refinada que Birgit Meyer nos transmite
sua maneira de fazer antropologia.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

On the other hand, the remittances sent by the Haitians who circulate among the different
spaces of international mobility correspond to approximately 35% of the country’s GDP. In
many cases they comprise the only more or less regular source of household income, as well as
serving to pay for special events such as those linked to the lifecycle: births, marriages, illness,
and death. As happens with other migrants, many Haitians (especially in the United States
where the largest contingent is concentrated) occupy undervalued positions in the work
market, those most directly affected by the structural precarity and now by the measures for
social distancing and confinement. The latter have had an immediate effect, causing a sharp
decline in the volume of international remittances.4 The interdependence between Haitians in
Haiti and those living in the diaspora, as well as between the Haitian government and the
international community, have further intensified the crisis provoked by the pandemic.
Leia na íntegra aqui.
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PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS
Anthropology in action, v.27,, n.1,, 2020.
Acesse.
Novos olhares sociais, v.3, n.1, 2020.
Acesse.
Cadernos CRH, v.33, 2020. Acesse.
Cadernos de campo, v.29, n.1, 2020.
Acesse.

Federico Neiburg é professor do PPGAS e pesquisador associado ao Instituto de Estudos Avançados
de Princeton.
Handerson Joseph é doutor pelo PPGAS e professor do PPGEF.
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.

NA MÍDIA

NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ

Plataforma que faz o monitoramento da
situação indígena na pandemia de
coronavírus no Brasil. Leia aqui.

UFRJ e NUPEM estão promovendo o
minicurso online COVID-19 na prática
assistencial: do diagnóstico à
abordagem terapêutica. Leia aqui.

Portaria estabelece procedimentos para os
indicadores de qualidade da educação
superior de 2019. Leia aqui.
Arquivo Nacional facilita o acesso ao acervo
com nova ferramenta de pesquisa digital.
Leia aqui.

O SiBI/UFRJ (Sistema de biblioteca e
informação da UFRJ) fez uma compilação das principais editoras brasileiras
que estão disponibilizando em seus
sites donwload gratuito de alguns de
seus livros. Clique aqui para acessar a
lista completa

Devido à pandemia, UFRJ aprova
período letivo excepcional. Leia aqui.

EQUIPE

TRIALS DE BASES DE DADOS

Adriana Ornellas

Algumas bases estão disponíveis para testes
de uso e com seu acesso aberto para a comunidade da UFRJ. As bases em fase de trial que
pode ser de interesse para a comunidade do
PPGAS, são:
The University of Chicago Press - até 05.08
The
MIT
Press
Journals
tempo
indeterminado
Oxford Bibliographies - até 30.08
Oxford Scholarship Online - até 30.08
University Press Scholarship Online - até
30.08
Oxford Handbooks Online - até 30.08
Oxford Research Encyclopedias - até 30.08
Após o uso, é possível responder a um pequeno formulário que elaboramos para coletar
feedbacks sobre a experiência com as bases liberadas. Os resultados dessas avaliações podem
ser usados para embasar eventuais demandas futuras de assinatura de bases.

Bibliotecária

Dulce Maranha Paes de Carvalho
Bibliotecária

Soraia Capello
Bibliotecária

Fernando Lima
Auxiliar de biblioteca

Márcio Miranda
Auxiliar administrativo
BFK em casa, 13 jul, n.12, 2020.

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

Lembramos que o acesso a todas as bases deve ser feito via acesso remoto Proxy ou CAFe.
Clique aqui para acessar o formulário.
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