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#18 Miniseries on COVID-19 and Inequality: The Topology of Inequality in Brazil
We are already seeing how the impacts of the COVID-19 pandemic are unevenly distributed
depending on where you live, your job situation, age, class position, gender, ethnicity, the
availability of health services, and a range of other factors. In this series, we provide short
interviews with scholars and relevant organisations that share their insights and views on how
the pandemic might exacerbate or alter existing inequalities across six key dimensions: social,
economic, cultural, knowledge, environmental and political inequalities.
Carlos Fausto is Professor of Anthropology at the Museu Nacional, Universidade Federal do Rio
de Janeiro (Brazil) and a Global Scholar at Princeton University. He has been conducting
research among Amazonian indigenous peoples since 1988. He is the author of numerous
books including Warfare and Shamanism in Amazonia (2012) and Art Effects: Image, Agency and
Ritual in Amazonia (2020). For a decade, he was actively engaged in the training of indigenous
people in video production. Fausto co-directed the feature film The Hyperwomen (2011) with
Takumã Kuikuro and Leonardo Sette. As a photographer, he has exhibited his work at the
Maison Européenne de la Photographie in Paris and the Affirmation Arts Gallery in New York.
To what extent could we now see inequalities both between and within countries becoming
accentuated as a result of the corona outbreak?
t is still early to evaluate the pandemic’s long-term effects on inequality on a global scale. This is
just the beginning of the process. There are more stages ahead, of which we still have poor
knowledge. In any case, one thing is clear: politics and policies did make a difference everywhere
in these first six months. If we think in terms of countries, the main variable in determining the
number of cases and deaths has been the governmental response.
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Uma doença nova, transmitida pelo ar e
por contato direto, transforma pessoas em
zumbis – ou melhor, em corpos-secos.
Forças de segurança e uma equipe médica
lutam para proteger um paciente surpreendentemente imune, que pode ser a chave para encontrar a cura, enquanto um
ameaçador carro blindado o invoca e
ameaça com palavras bíblicas. Grandes
cidades se esvaziam e o Estado desmorona enquanto pessoas em fuga se contaminam em multidões violentas. Toda história de zumbi traz mortes espetaculares,
mas em Corpos Secos a violência que mais
choca tem gênero e armas. Este romance
a oito mãos, lançado em meio à pandemia,
mas escrito num mundo pré-corona, pode
ser uma distopia literal demais para um
momento de tantas mortes. Por outro
lado, ler ficção tem disso: às vezes só um
terror nos distrai de outro...

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
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When we turn our eyes to differences within each country and not between them, then we start to
see how inequality impacts on and is impacted by the pandemic. In the case of Brazil, the COVID19 respiratory syndrome started as an upper-class disease, since the first people to get ill were
those who travelled in January and February to Europe, the US or Asia. In Rio de Janeiro, for
instance, the hardest hit areas in March were the fancy neighborhoods by the beach, whereas
Rio’s many poor communities (favelas) were still shielded from the virus. The curve has reversed
rapidly since then. The reason is obvious; rich and middle-class people have the means to socially
isolate themselves (ourselves). Apartments are generally monofamiliar, with good water and
wastewater systems. People have cars and money to buy food (food delivery is a booming
business in these areas), as well as internet access and computers, which allow them (us) to work
remotely from home. None of these “blessings” can be taken for granted in poorer areas.
Consequently, people “respect” the quarantine less, and the number of cases soar. In Rio, this is
not expressed in terms of a center-periphery topology, since the favelas are interspersed with
richer neighborhoods. However, in São Paulo, the largest city in Brazil, we have witnessed a center
to periphery movement of COVID-19 cases, accompanying thus the topology of inequality. So, it is
quite clear that, as the outbreak spreads over the territory, it follows a spatial pattern on which
social inequality has already been imprinted. Moreover, inequality does not only have an impact
on the number of cases, but also on the percentage of deaths, which is higher in poorer areas. At
the end of the day, we do not run the same risks. Leia íntegra aqui.

POST MAIS CURTIDO
NO INSTAGRAM DA BIBLIOTECA

Carlos fausto é professor do PPGAS

Nosso post mais curtido da semana foi a
divulgação do lançamento virtual do livro
Etnografias de documentos, com participação
da professora do PPGAS Adriana Vianna. O
evento foi realizado no zoom institucional do
IMS/UERJ e transmitido simultaneamente pelo
You Tube na última quinta-feira. Veja aqui,

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.
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NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ

BFK-TRABALHOREMOTO

Empresa júnior da UFRJ lança campanha para ajudar pequenas empresas. Leia aqui

Estamos realizando semanalmente o
monitoramento das nossas redes sociais.
Encaramos este processo como essencial
para nos auxiliar a conhecer melhor nosso
público e a usufruir de todo o potencial dessas
mídias.

UFRJ decreta luto oficial por três dias pela perda de Carlos Lessa. Leia aqui
Os males da cloroquina. Leia aqui.

CHAMADAS DE TRABALHOS

PERIÓDICO DE ANTROPOLOGIA
ÚLTIMO NÚMERO

Revista Teoria e Cultura. Até 30.06
Clique aqui
Horizontes antropológicos, número especial
Covid-19. Até 31.08
Clique aqui
The African Anthropologist (TAA): Revisiting
applied anthropology: Covid-19. Submissão de
resumos até 30/06. A partir da aprovação do
resumo, o trabalho completo deve ser
submetido até 30/09.
Clique aqui

Novos Olhares Sociais, v.3, n.1, 2020.
Dossiê Esporte e Sociedade: Perspectivas.
Acesse.
Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, v.18, n.2, 2020.
Dossiê “Infancias y juventudes
latinoamericanas y caribeñas”. Acesse.

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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As métricas mensuram quantas pessoas
veem e se envolvem com os conteúdos. O
"Engajamento" mensura o número de
interação
(curtidas,
comentários,
compartilhamentos, etc.) com a página e as
publicações. O "Alcance" está relacionado ao
número de contas que viram qualquer
publicação. E as "Impressões", são o número
de vezes que as publicações foram vistas.
Estas são as métricas que acompanhamos,
além do número de seguidores.
No Instagram, esta semana tivemos o total de
1.218 de alcance e 7.550 impressões. Já no
Facebook, o alcance foi de 707 e um
engajamento de 123 com as publicações.
Notamos que tivemos um aumento no
envolvimento com nosso perfil no Instagram
e, em contrapartida, um decréscimo no
Facebook. Esta análise nos permite traçar
novas estratégias para uso dessas redes..

https://ppgas.museunacional.ufrj.br

