
 
“Pole kwa Corona!”, amigos e interlocutores tanzanianos me escrevem quase que
diariamente. Pole é uma expressão em kiswahili muito utilizada para demonstrar
empatia e compaixão pelo sofrimento do outro (desde falecimentos até cansaço de
viagem, um tombo, um espirro, ou mesmo para o ato de trabalhar). Sabendo que
estou atualmente na França, meus amigos manifestam solidariedade a partir do que
ouvem na mídia sobre a crise na Europa. Ainda que o vírus já tenha entrado na
Tanzânia, os efeitos da pandemia lhes parecem distantes: “Aqui está tudo tranquilo.
Tunaendelea na maisha tu [continuamos a tocar a vida em frente].”; “Temos fé que
tudo vai continuar em paz.”; “Peço a Deus que te proteja aí... Pole!”. 
 
Isso não quer dizer, porém, que não estejam preocupados com o que pode vir a
acontecer por lá – sobretudo quando consideram que “mesmo países desenvolvidos”
perderam o controle da situação – mas a virtualidade da presença do vírus dá espaço
para que se apeguem a algumas esperanças. Tendo o primeiro caso aparecido na
Tanzânia em meados de março, até este 14 de abril os casos confirmados e de
mortos somavam, respectivamente, 53 e 3. Se com relação aos países vizinhos estes
números estão mais ou menos na média, a grande diferença com relação aos
números alarmantes da Europa e dos EUA faz alguns quererem acreditar que a
doença não os acometerá da mesma forma, seja porque eles devem ter uma
imunidade melhor que a dos wazungu [brancos ocidentais], seja em função do clima,
das dietas tanzanianas (ou africanas) ou mesmo da grande fé em Deus – ideia essa
reforçada tanto pela ministra da saúde, Ummy Mwalimu, quanto pelo próprio
presidente tanzaniano, John Pombe Magufuli, os quais fizeram pronunciamentos
evocando a fé como solução contra o vírus. 
 
Parece realmente curioso que o número de casos na Tanzânia esteja ainda tão baixo,
se chamarmos a atenção para o fato de que em plena epidemia na China, uma
centena de turistas chineses chegava diariamente na Tanzânia. Também quando a
COVID-19 já se alastrava pela Itália e se espalhava por outros países, os aeroportos
tanzanianos continuavam recebendo regularmente turistas europeus – vale ressaltar
que o turismo é umas das principais atividades econômicas do país, sustentado
sobretudo pelos “safaris” nos parques nacionais e pelo turismo em Zanzibar. Apenas
com a divulgação do primeiro caso da COVID-19 em território tanzaniano,
coincidindo com a redução drástica dos voos pelas companhias aéreas mundiais, é
que se deu início a uma queda acentuada da entrada de turistas no país.
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Indicação de leitura
     por Carlos Fausto
     Professor do PPGAS

Minha leitura de pandemia é The
Mushroom at the End of the World,
de Anne Tsing, cujo subtítulo é:
“sobre a possibilidade da vida nas
ruínas capitalistas”. É um livro
essencial para refletir sobre a
economia planetária do desas-
tre, guardando um olhar esperan-
çoso para as formas de articu-
lação multiespécie e as novas
possibilidades de vida em um
mundo degradado. O livro narra
com maestria os encontros incer-
tos de um cogumelo colhido na
periferia do capitalismo com hu-
manos, árvores, rochas, animais e
o mercado. É antropologia no que
ela tem de melhor: atenção fina
aos detalhes para tecer uma
narrativa global.

BIBLIOTECA FRANCISCA KELLER

O presidente tanzaniano, John Pombe Magufuli, na celebração da
Sexta-feira Santa." 
Fonte: Blog oficial do governo da República Unida da Tanzânia

http://blog.maelezo.go.tz/2020/04/


 
Apesar de alguns considerarem que os números estão subnotificados – e que isso se daria não
somente pelos testes insuficientes e pelo fato de todas as análises serem apenas realizadas na
cidade de Dar es Salaam, mas também por questões políticas, uma vez que Magufuli anunciou
que as eleições gerais no segundo semestre deste ano estão mantidas –, outros notam que seria
muito difícil esconder mortes e o colapso de hospitais, caso fosse essa a realidade. De todo modo,
parece não haver espaço para quaisquer notícias extraoficiais. Até o momento, três pessoas já
foram presas sob alegações de terem disseminado informações falsas em redes sociais. O último
episódio foi o de um jovem universitário que teria enviado uma mensagem no WhatsApp dizendo
que, na realidade, o número de casos confirmados no país era 230, e que 4 seriam as mortes.
Outro teria afirmado nas redes sociais que a Tanzânia estava escondendo os números reais dos
casos da COVID -19. A polícia tanzaniana, que possui uma unidade de monitoramento das redes
sociais, afirmou que essas mensagens têm como objetivo provocar pânico na população e
desencorajar os esforços do governo na administração da crise, sendo, portanto, consideradas
ações criminosas. Leia na íntegra aqui.
 
Aline Rabelo é doutoranda do PPGAS em co-tutela com a École des Hautes Études en
Sciences Sociales
 
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
 
Faculdade Nacional de Direito/UFRJ organiza live para arrecadar doações a
estudantes. Leia aqui.
 
UFRJ e EBC assinam acordo de cooperação para canal FM. Leia aqui.
 
UFRJ participa de debate sobre futuro do mundo pós-pandemia. Leia e assista
aqui.
 
 

CHAMADAS DE TRABALHOS 
 
Ayé: Revista de Antropologia.
Dossiê “As contribuições de intelectuais 
negras para as ciências humanas e sociais”.
Submissões até 31/08/2020. Saiba mais.
 
Proa: Revista de Antropologia e Arte
Dossiê "Cinema Indígena".
Submissões até 31/07/2020. Saiba mais

PERIÓDICO DE ANTROPOLOGIA 
ÚLTIMO NÚMERO
 
Ayé: Revista de Antropologia.
v.2, n.1, 2020. Acesse aqui.
.

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

 
 

BFK - TRABALHO REMOTO
 
Durante o período de home office,
a BFK vem revisando todos os
registros das teses e dissertações
com objeto digital, defendidas no
PPGAS, incluídas na Base Minerva.
Ao todo, o Programa produziu
cerca de 534 dissertações e 369
teses, incluindo as defesas de
2020. Nosso objetivo é completar
a digitalização de todo o material.
 
Essa tarefa é necessária para que
os metadados possam ser
transferidos automaticamente
para o Repositório Institucional
Pantheon, bem como alimentar a
BDTD – Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações do IBICT. 
 
Com isso, ampliamos a visibilidade
nacional e internacional da
produção acadêmica do Programa
com o acesso aberto ao conteúdo
dos trabalhos, asseguramos as
iniciativas dos Arquivos Abertos e
garantimos, através da
implementação dessas ações, a
sua preservação.

POST MAIS CURTIDO
NO INSTAGRAM DA BIBLIOTECA 
 

O post mais curtido em nosso
Instagram essa semana, foi a
divulgação da live com o filósofo,
sociólogo e antropólogo francês
Bruno Latour promovida e
transmitida pela Cátedra Alfonso
Reyes. O post teve 153 curtidas.
A live foi uma gravação que
ocorreu no dia 08 de maio , com
áudio original em francês e
legenda em espanhol. Veja!

Perfil de pesquisador no Google Acadêmico
 
O Google Acadêmico oferece a ferramenta Meu Perfil onde o pesquisador pode criar
um perfil que reunirá todos os seus trabalhos disponíveis nessa plataforma e ainda
poderá incluir outros manualmente. Ao agrupar a produção através desse perfil,
também é possível visualizar dados e índices de citações de toda a sua produção
científica. No Google Acadêmico é possível escolher pesquisar por artigos ou por perfis
de pesquisadores.
.

https://www.facebook.com/bfkppgas/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/bibliotecadoppgas/
https://twitter.com/bfkppgas
https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR
https://cemiunicamp.com.br/observatorio-no-21/
https://ufrj.br/noticia/2020/05/15/fnd-organiza-live-para-arrecadar-doacoes-estudantes
https://ufrj.br/noticia/2020/05/18/ufrj-participa-de-debate-sobre-futuro-do-mundo-pos-pandemia
https://ufrj.br/noticia/2020/05/18/ufrj-participa-de-debate-sobre-futuro-do-mundo-pos-pandemia
https://www.facebook.com/rafael.a.almeida.940/posts/10223448452058590
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/proa/announcement/view/101
http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/Antropologia/issue/view/19
https://www.instagram.com/p/CAbxZE1Jc2T/

