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Apresentação 

 

Dossiê especial  

As humanidades e os efeitos da Covid-19:  

reflexões a partir da Unilab 

 

Marcio André dos Santos1 

Clarisse Paradis2 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab) foi criada em 2010, com a missão de contribuir com a integração entre o 

Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa - CPLP, especialmente os países africanos. Surgiu em um momento 

político específico, marcado pelas políticas de expansão do ensino superior público 

brasileiro e também por ações que visavam descolonizar os currículos escolares e 

combater a exclusão da população negra das universidades públicas e privadas.  

São diversas as inovações propostas pela Unilab, entre elas, a 

interdisciplinaridade como eixo fundamental; a internacionalização baseada na 

cooperação Sul-Sul e na reconstrução da histórica relação com o continente 

africano; a interiorização, a partir da região nordeste, especialmente em territórios 

simbólicos para a história de resistência da população negra à escravidão, no 

recôncavo baiano e no Maciço do Baturité cearense. Na prática, esses princípios se 

expressam a partir de uma formação inicial em dois ciclos (bacharelados 

interdisciplinares e “terminalidades”), com reservas de metade das vagas para 

alunos provenientes dos países da lusofonia, especialmente africanos e do Timor-

Leste. Além disso, os currículos refletem essas inovações, por exemplo, no âmbito 

 
1 Cientista político e professor adjunto da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

brasileira (Unilab), Campus dos Malês/BA e atua nos cursos de graduação de Humanidades e Ciências 

Sociais. Tem se dedicado à pesquisa sobre movimentos sociais, movimentos negros comparados, 

políticas de ação afirmativa, relações raciais e teoria do reconhecimento. 

2 Cientista política e professora adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

brasileira (Unilab), Campus dos Malês/BA. Atualmente tem se debruçado sobre o tema da prostituição, 

especialmente a partir das regulações institucionais e de suas conexões com a teoria política e teoria 

feminista. 
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das humanidades, em que há centralidade dos estudos africanos e diaspóricos, 

interseccionalidades e epistemologias do Sul.   

A Unilab, ainda que conviva com fortes desafios para sua consolidação 

como uma univesidade pública em cidades do interior do Ceará e da Bahia, 

representa um espaço inovador para reflexões epistemológicas e construção de 

conhecimentos e práticas pedagógicas no campo das humanidades. É possível 

pensar a existência, dentro da universidade, de certo laboratório decolonial. Como 

reflete Catherine Walsh (2013), um espaço de práticas que não chega a um ponto 

zero da colonialidade, inexistente de acordo com a autora, mas como um espaço 

que busca incidir, transgredir, resistir à colonialidade. Nesse sentido, como afirma 

Walsh, “lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continua en el cual se 

puede identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones 

alter-(n)ativas” (Walsh, 2013, p.25).  

Por meio da parceria editorial com a revista Horizontes ao Sul, cujo 

engajamento e dedicação a este projeto fez toda a diferença, reunimos textos que 

refletem criticamente sobre as múltiplas dimensões da grande emergência sanitária 

dos nossos tempos, marcadas pela proliferação global do novo coronavírus (SARS-

CoV-2), fator que contribui para agravar o processo de crise civilizatória, que 

compreende aspectos econômicos, políticos, ambientais, sociais. Os ensaios, 

produzidos por professoras/es da Unilab e convidados/as da Bahia e Ceará, 

evidenciam aspectos particularmente sensíveis para a comunidade acadêmica da 

universidade, mas, muitas vezes, pouco evidenciados pelos meios de comunicação 

e pelos debates acadêmicos mais gerais.  

Marcadas pela mobilização de saberes interdisciplinares, as análises 

combinam diferentes espaços e territórios - do quilombo ao urbano, da casa ao 

roçado, do global ao local - com sujeitos marcados por múltiplas identidades e 

lugares políticos - imigrantes, prostitutas, população LGBTQI+, quilombolas, 

mulheres periféricas, mães, etc.  

Esta diversidade temática abre nosso campo de visão para compreender a 

realidade social, política e cultural no atual contexto da pandemia provocada pelo 

Covid-19. Reflexões que vão desde a análise de políticas linguísticas nos países 

africanos de língua portuguesa e no Brasil, passando pela situação complexa dos 

imigrantes e refugiados que precisam enfrentar um conjunto de dificuldades em 
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meio a crise sanitária que se abateu sobre todos e todas. Conforme apontam 

diferentes indicadores nacionais e internacionais, a quarentena e o isolamento 

social impostos pela pandemia têm causado impactos significativos nas mulheres 

e, particularmente, naquelas que são mães. Se antes da pandemia a divisão sexual 

do trabalho penalizava mais diretamente as mulheres, de acordo com um dos 

textos da coletânea o quadro piorou bastante. De modo geral, as mulheres tem sido 

obrigadas a se encarregar do trabalho doméstico do dia a dia e do cuidado com as 

crianças e de pessoas doentes na família, prejudicando-as em seus trabalhos 

profissionais e autocuidado. Para agravar ainda mais a situação, índices de 

violência doméstica e sexual aumentaram substantivamente durante o isolamento 

social, atingindo todas as classes sociais, especialmente as mulheres da classe 

trabalhadora. 

Em meio a tudo isso, tem-se observado contradições graves na condução da 

crise de saúde pública por parte do governo federal e dos governos estaduais e 

municipais, afetando de forma desproporcional grupos que já eram socialmente 

vulneráveis pelo racismo, sexismo e lgbtfobia. Do mesmo modo, tem surgido por 

todo o país um sem número de ações e articulações oriundas da sociedade civil e 

dos movimentos sociais de apoio e solidariedade para os segmentos que mais 

demandam auxílio neste momento tão díficil e desafiador.  

Enfim, a presente coletânea de textos apresenta um leque de leituras e 

perspectivas sobre a realidade social atual face à pandemia da Covid-19. 

Esperamos oferecer a vocês momentos de leitura crítica e de abertura de horizontes 

políticos alicerçados na esperança de um mundo melhor e mais justo.   
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Pandemia, “agro” e “sofrência” 
 
 
 

Luciana Schleder Almeida3 

 

A ideia de “esgotar” as possibilidades técnicas dadas, 

a ideia da plena utilização de capacidades em vista 
do consumo estético massificado, é própria do sistema 

econômico que recusa a utilização de capacidades 
quando se trata da eliminação da fome. 

(Adorno & Horkheimer, Dialética do Esclarecimento) 
 

 Este ensaio aborda expressões do patrimônio ideológico ligado ao agronegócio 

que surgiram no noticiário econômico e na indústria do entretenimento on-line 

logo que as medidas de distanciamento social foram adotadas no Brasil. Contém 

um tom de balanço a respeito da persistência de um modelo de capitalismo agrário 

colonial, baseado em monoculturas de exportação, que impõe prejuízos, talvez 

irreversíveis, à biodiversidade e que renova a sanha genocida contra povos 

originários. Por patrimônio ideológico, entendo a construção e a manutenção de 

um imaginário coletivo como estratégia de legitimação.  

 O termo “agronegócio” tem sido usado pelos movimentos camponeses para 

definir variados empreendimentos agropecuários integrados ao mercado global, 

baseados na exploração predatória da terra e de recursos hídricos, associada ao uso 

massivo de fertilizantes e defensivos agrícolas. A crise pandêmica da Covid-19 

lançou luz nos aspectos deletérios das técnicas utilizadas na criação de animais e 

as condições insalubres das plantas de processamento de carnes. Cerca de 75% das 

doenças humanas emergentes ou reemergentes no último século são zoonoses ou 

doenças de origem animal (Zanella, 2016). A imprensa disseminou expressões 

como “mal da vaca louca”, “gripe suína” e “gripe aviária”, que sugerem essa 

associação. Essa má reputação do agronegócio, que também inclui a ligação com 

“condições de trabalho análogo à escravidão”, vem sendo atacada pelas 

organizações patronais nas últimas décadas por meio de campanhas publicitárias 

como a mais recente “Agro é tudo”. Essa reação está ligada também ao esforço de 

 
3 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002), 

mestrado (2008) e doutorado (2013) em Sociologia e Antropologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013). Atualmente é professora adjunta da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e pesquisadora 

associada do Núcleo de Antropologia da Política (NUAP/UFRJ). 
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superdimensionamento do “tamanho” do agronegócio na economia, a despeito de 

sua dimensão política mais restrita. (Pompeia, 2020) 

 As notícias sobre os impactos econômicos da crise global ocasionada pela 

pandemia vem destacando a imunidade do mercado da soja - monocultura 

emblemática do “agronegócio” - e sua formidável contribuição para o PIB 

brasileiro. A implementação das medidas de distanciamento social, a paralisação 

de uma ampla gama de atividades produtivas e a queda das demandas interna e 

externa vêm causando uma forte retração nos indicadores da indústria, comércio e 

serviços. Contrariando essa tendência, as previsões para o PIB agropecuário são de 

crescimento entre 1,3 e 2,5% em 2020, sustentado principalmente pela lavoura. A 

previsão para os próximos anos também é positiva. 

 No campo da indústria cultural, o distanciamento social impôs modalidades 

caseiras de entretenimento como as “lives”: transmissões ao vivo em que usuários 

podem fazer comentários e deixar curtidas, além de acompanhar as atividades dos 

demais espectadores. As mais populares “lives” de abril foram as apresentações de 

artistas do “sertanejo universitário”, gênero musical que surgiu nas exposições 

agropecuárias realizadas nas cidades médias no Centro-Oeste e no oeste de São 

Paulo e Minas Gerais que celebram a modernização agrícola. Cantoras e cantores 

“sertanejos” costumam exibir nas redes sociais um estilo de vida que combina o 

“rural” com o “moderno”.  

 As “lives sertanejas” repercutiram não somente pela grande audiência, mas 

também por situações inusitadas criadas por cantores bêbados e por tornarem-se 

teatro de disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro 

Henrique Mandetta. No primeiro episódio, a aparição de Henrique Mandetta, 

recomendando o distanciamento social, na “live” da dupla Jorge e Mateus, que 

alcançou 3,1 milhões de acessos simultâneos, foi encarada pelo presidente como 

uma provocação. Na semana seguinte, o cantor Gusttavo Lima foi alvo de uma 

ação do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (CONAR) por 

apresentar-se embriagado e consumindo grande quantidade de bebidas alcoólicas 

em “live” que atingiu 2,6 milhões de acessos simultâneos. O presidente Jair 

Bolsonaro saiu em defesa do cantor, que foi seu apoiador na campanha eleitoral, 

numa rara menção elogiosa a um artista em suas redes sociais.  

https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/02/21/economia-agricola-10/
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/02/21/economia-agricola-10/
https://istoe.com.br/bolsonaro-defende-gusttavo-lima-e-diz-que-cantor-foi-covardemente-atacado/
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 Essa reflexão suscitada pelo contexto da pandemia concatena a anunciada 

subversão da crise global pelo setor do agronegócio e a afirmação do “sertanejo 

universitário” como principal produto da indústria fonográfica na composição de 

uma narrativa de legitimação do modelo de capitalismo agrário vigente. É como 

se o “sertanejo universitário” fosse a trilha sonora da guinada conservadora que 

reflete o histórico compromisso do Estado brasileiro com a manutenção de uma 

estrutura fundiária concentrada e subserviente às demandas globais.  

 A identificação do governo Bolsonaro como o “agro” pode ser constatada até 

mesmo na logomarca oficial que sugere um campo verde sob o sol. Além de 

renovar políticas econômicas que vem conferindo suporte ao setor, o governo vem 

assumindo uma postura, no mínimo, complacente, que alimenta uma criminosa 

ofensiva contra movimentos sociais traduzida no maior número de assassinatos de 

lideranças indígenas e camponesas em 10 anos.  

 A neutralização ou o desmonte das instituições destinadas a garantir a 

preservação ambiental tem sido outra marca do atual governo. Essa tendência, no 

entanto, não foi inaugurada tão recentemente, podendo ser constatada no 

retrospecto dos últimos 10 anos. Após um breve período de fortalecimento do 

braço esquerdo do governo, com a chegada do Partido dos Trabalhadores à 

presidência da república, podemos constatar, ainda na gestão petista, o progressivo 

afastamento entre o governo e as bandeiras dos movimentos sociais ligadas à 

justiça no campo e ao meio ambiente. 

 Em 2008, havia um consenso de que o mercado global estava em crise e, assim 

como observamos hoje, o setor do agronegócio figurou como bastião da economia 

nacional. É importante notar que essa imunidade às crises globais não seria 

possível sem o aporte estratégico do Estado traduzido pela política de ordenamento 

territorial, trabalhista, ambiental, de crédito, infraestrutura, etc (Leite e Wesz 

Junior, 2016). Naquela ocasião, o compromisso do governo com o agronegócio, 

ficou evidente no reposicionamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) que se retirou de boa parte dos conselhos federais que compunham o 

sistema de participação social e rejeitou a presença do presidente no 5o Congresso 

do MST realizado em 2007 (Comerford et al., 2014). João Pedro Stédile, da direção 

nacional do movimento, declarou à época que se tratava de uma resposta à defesa 

de interesses do “agronegócio e banqueiros”. Dentro do governo, essa 

https://www3.ecad.org.br/em-pauta/Paginas/ecad-comprova-sertanejo-e-o-ritmo-mais-ouvido-no-brasil.aspx
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/10/mortes-de-liderancas-indigenas-batem-recorde-em-2019-diz-pastoral-da-terra.ghtml?fbclid=IwAR11Z1jwDlJnJXdnLj082NfqzHq-myW7OPRfIp62JZIr6z8QKkBfthdnT4A
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/10/mortes-de-liderancas-indigenas-batem-recorde-em-2019-diz-pastoral-da-terra.ghtml?fbclid=IwAR11Z1jwDlJnJXdnLj082NfqzHq-myW7OPRfIp62JZIr6z8QKkBfthdnT4A
https://www.canalrural.com.br/noticias/exportacoes-agronegocio-crescem-2008-apesar-crise-47819/
https://www.canalrural.com.br/noticias/exportacoes-agronegocio-crescem-2008-apesar-crise-47819/
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/mst-uma-estetica-uma-etica-8230/
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/mst-uma-estetica-uma-etica-8230/
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movimentação também ficou evidente em maio de 2008, quando Marina Silva 

deixou o Ministério do Meio Ambiente, mencionando “necessária a reconstrução 

da sustentação política para a agenda ambiental” em sua carta de demissão. Quatro 

anos depois, o Congresso Nacional aprovou o Novo Código Florestal Brasileiro 

que significou uma rotunda vitória dos segmentos ligados ao agronegócio. 

 A reação conservadora consolidada nas eleições de 2018 e encabeçada pelo 

que a crônica política apelidou de “Bancada BBB” (Bala, Boi e Bíblia) não somente 

recrudesceu a agenda econômica predatória (em relação ao meio ambiente e aos 

corpos) como também assumiu uma espécie de cruzada moral contra o que 

chamam de “marxismo cultural”, “ideologia de gênero”, “direitos humanos” e 

outras tendências por assim dizer, “demoníacas” de artistas e intelectuais 

brasileiros. O campo da produção cultural, portanto, assumiu centralidade no 

debate público e é nesse sentido que o “sertanejo universitário” pode ser um tema 

revelador das disputas morais que vem ocupando o debate nacional.  

 O termo “sertanejo universitário” faz referência ao “sertanejo”, gênero musical 

que fez sucesso nos anos 1990, e o atualiza agregando “universitário”, que denota 

um elemento “moderno”, ligado ao modo de vida urbano e à mobilidade social. 

Há inclusive a absorção enviesada de protestos caros ao feminismo ligados a um 

subtipo do gênero protagonizado por mulheres chamado “feminejo” ou 

“sofrência”. As temáticas das canções revelam o “detalhamento de efeitos 

macroeconômicos da expansão da fronteira agrícola e do lulismo como exaltação 

do consumo, facilidade de crédito e mudanças na pirâmide social”. 

 A identificação do gênero musical com as “exposições agropecuárias” é 

reveladora da moralidade subjacente às aspirações “modernas” no campo. Eventos 

do tipo “exposições” surgiram na Europa do século 19 como “exposições mundiais” 

com o objetivo de celebrar o “progresso” associado à industrialização e ao sistema 

colonial. Trata-se de um formato, portanto, estruturado para afirmar formas de 

hegemonia política baseada no etnocentrismo europeu. Essa herança colonialista 

encontra-se inscrita na ausência ou mesmo na recusa de referências culturais não-

brancas nessas performances artísticas.  

 A versão contemporânea das exposições geralmente cultua máquinas agrícolas, 

promove concursos de animais, rodeios e parques de diversões. A mais famosa 

exposição agropecuária é a Festa do Peão Boiadeiro de Barretos no interior de São 

https://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/05/13/ult23u2297.jhtm
https://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/sertanejo-universitario-por-que/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/sertanejo-universitario-por-que/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/sertanejo-universitario-por-que/
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Paulo. Artistas do “sertanejo universitário” rivalizam anualmente pelo título de 

“embaixador” da festa. O ponto alto são os rodeios que consistem em 

performances de culto ao peão de boiada em que o competidor monta um touro 

induzido a “pular” por uma cinta tracionada em volta do abdômen. Esse desejo de 

controle sobre as forças da natureza corresponde a uma referência “modernizante” 

fundamental no aprimoramento tecnológico do agronegócio e no avanço sobre 

“novas áreas”. 

 Notamos, portanto, como a legitimação do “agronegócio” está sustentada não 

somente pelo argumento “econômico”, mas também por formas de simbolização 

ligadas à indústria cultural que disputam projetos de sociedade nacional. O 

surgimento da pandemia deveria desequilibrar esse debate no sentido de radicalizar 

a reflexão sobre o consumo, fortalecendo as teses agroecológicas defendidas pelos 

movimentos camponeses que evidenciam a necessidade de refundar a produção de 

alimentos.  
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Maternidades em tempos de isolamento social 
 

 
Michely Peres de Andrade4 

Maria Alda de Sousa Alves5 
 

 

Cansaço, medo, irritabilidade, resiliência, paciência. Esses são alguns 

sentimentos e sensações que nos atravessam quando pensamos em práticas de 

cuidado com os filhos, nesse momento tão delicado das nossas vidas. Como 

mensurar tais emoções? Como compreender a subjetividade de cuidadores e 

cuidadoras em tempos de crise pandêmica? Refletindo sobre o dia das mães e, 

pensando um pouco mais nessas questões, sentimo-nos desafiadas a escrever sobre 

a maternidade em tempos de isolamento social, com alguns “beliscões” 

sociológicos, mas sem muita pretensão acadêmica.   

 Nos últimos anos, observa-se que os homens têm se esforçado mais em direção 

a uma paternidade ativa e responsável. Acompanham suas parceiras no transcorrer 

de todo o pré-natal, participam do parto, “slingam” os seus bebês em momentos 

críticos do puerpério e parecem contribuir de maneira efetiva para uma divisão 

menos desigual do trabalho doméstico. Por outro lado, essa mudança 

comportamental parece ser muito circunscrita a uma fração da classe média e, 

mesmo entre esses homens, trata-se de uma demanda cultural ainda não muito 

próspera ou bem resolvida nas suas emoções e masculinidade.  

Com o passar do tempo, falta a esses pais a iniciativa para as práticas de 

cuidado e as mulheres se veem na incumbência exaustiva do planejamento sem fim. 

Em outras palavras, os homens fazem, mas não por iniciativa própria, fazem 

porque as suas parceiras precisaram planejar cada detalhe, roteirizando 

diariamente a divisão dos cuidados com a casa e com os filhos. Em cada situação 

inusitada do cotidiano, lá está a mulher a pensar em soluções, alternativas ou novas 

formas de cuidado. Lá está a mulher pesquisando sobre desmame, desfralde, a 

creche e escola mais próxima de casa, o tanto do salário que vai para a feira de 

orgânicos da semana, o que a criança precisa comer naquela faixa etária, terapias, 

 
4 Mãe, socióloga e professora do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará (UECE) 
5 Mãe, socióloga e professora do curso de licenciatura em Sociologia da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afrobrasileira (UNILAB-CE). Ambas coordenam o Grupo de Pesquisa sobre 

Relações Étnico-Raciais, Gênero e Educação (GERE). 
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qual o brinquedo educativo mais apropriado para a estimulação precoce, etc etc 

etc. 

Somando-se às desigualdades vividas no âmbito privado, empresas, 

instituições de ensino e órgãos públicos continuam despreparados para receber as 

mulheres e suas crianças no ambiente de trabalho ou estudo. Estamos falando de 

mulheres trabalhadoras e assalariadas, que, além dos cuidados com a casa e com 

os filhos, precisam responder de modo “eficiente” às exigências do mercado de 

trabalho e da sua profissão. O resultado dessa demanda mental exaustiva é o 

adoecimento de muitas de nós. O cansaço é iminente e o corpo e as emoções 

acabam padecendo. Tal adoecimento alimenta a justificativa empresarial para a 

não contratação de mulheres ou para a suspensão do direito à licença maternidade.  

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizado em 2018, 

apontou que metade das mães que trabalham são demitidas até dois anos depois 

que acaba a licença maternidade, uma vez que “a mentalidade que ainda vigora é 

a de que o cuidado com os filhos é de exclusiva responsabilidade das mulheres” 

Outra pesquisa mais recente, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e divulgada no final de abril, revela que a chegada de um filho 

pode impactar a vida das mulheres brasileiras em quase oito vezes mais do que a 

dos homens. O levantamento mostra que o percentual de pais que trabalham 

praticamente não se altera antes ou depois do nascimento de um filho, 

permanecendo próximo da taxa de 89%. Entre mulheres, porém, o número cai de 

60,2% um ano antes da gravidez para 45,4% no primeiro semestre de vida da 

criança, chegando a 41,6% três trimestres depois. (IPEA, 2020).    

Como mulheres acadêmicas, também sentimos na pele os impactos da 

desigualdade de gênero. Durante algum tempo, chamava-nos atenção o fato de 

muitas professoras optarem por não ter filhos, nutridas pelo receio de que a 

maternidade viesse a ser um obstáculo para o seu desenvolvimento profissional. O 

produtivismo acadêmico, que também não foge aos ditames da competitividade e 

individualidade inerentes ao modelo de produção capitalista, é vivido de forma 

completamente distinta por homens e mulheres que possuem filhos. Se fizermos a 

comparação da produção de artigos e trabalhos científicos de homens e mulheres 

que possuem filhos da mesma faixa etária a diferença é brutal. Já parou para 

perguntar a algum colega de profissão quem fica com os filhos enquanto ele escreve 

https://portal.fgv.br/think-tank/mulheres-perdem-trabalho-apos-terem-filhos.
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/05/09/filho-impacta-8-vezes-mais-a-vida-profissional-de-mulheres-do-que-de-homens.htm.
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/05/09/filho-impacta-8-vezes-mais-a-vida-profissional-de-mulheres-do-que-de-homens.htm.
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seus artigos e realiza suas pesquisas? Quem cuida da limpeza da casa? Estariam 

eles remunerando de forma razoável as trabalhadoras domésticas por tais serviços? 

Estariam os intelectuais brasileiros conciliando todas essas atividades rumo a uma 

paternidade responsável? Esperamos que sim. De qualquer forma, fica aqui a dica 

de um ótimo objeto de pesquisa para análises futuras.  

Como bem nos lembra Silvia Federici (2019), a diferença em relação ao 

trabalho doméstico reside no fato de que ele não só tem sido imposto às mulheres 

como também foi transformado em atributo natural da psique e da personalidade 

feminina. (Federici, 2019, p. 24). A naturalização do trabalho doméstico como 

uma construção cultural inerente ao cotidiano das mulheres, somada às imposições 

sociais experimentadas no tocante aos cuidados com os mais velhos e as crianças, 

ou seja, com a manutenção das relações familiares, tendem a representar um tipo 

de dominação que acentua-se não somente no plano das desigualdades econômicas, 

decorrentes da construção de papeis de gênero, mas também nas diferentes formas 

de produção de violências simbólicas.    

Desde os anos 1970, feministas negras como Angela Davis e Lélia Gonzalez  

chamam atenção para a forma como patriarcado,  capitalismo e racismo se 

entrelaçam e se reforçam mutuamente, uma vez que o trabalho doméstico feminino 

não remunerado ou mal remunerado está na base desse modelo econômico, como 

uma espécie de “benfeitor” invisível. A situação é ainda mais grave nas sociedades 

com forte legado colonial e escravocrata. 

Em tempos de Covid-19, torna-se ainda mais evidente a tradicionalíssima 

divisão do trabalho doméstico, que sobrecarrega as mulheres na sua jornada tripla 

diária. Diante da uberização das relações de trabalho em que um contingente cada 

vez maior é arrastado para a servidão, com seus direitos trabalhistas 

completamente suprimidos, como tem sido vivido o isolamento social por mães 

trabalhadoras nas periferias e favelas? Boaventura de Sousa Santos (2020) chama 

atenção para os grupos que estão ao sul da quarentena, designado pelo autor como 

um espaço-tempo político, social e cultural. 

Os corpos racializados e generificados são aqueles que mais sentem os 

impactos da cruel pedagogia do coronavírus, sendo as mulheres um grupo social 

que vivencia de modo intenso o atual cenário global de pandemia. São elas 

consideradas as “cuidadoras do mundo”, as trabalhadoras informais e autônomas, 

https://www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-de-trabalho.
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as empregadas domésticas, aquelas que convivem com a violência dentro de casa, 

as enfermeiras que estão na linha de frente, as assistentes sociais. Podemos citar 

ainda as mulheres transgêneras, as idosas, as deficientes ou mães de deficientes, 

face a lógica reinante do capacitismo, e tantas outras que já vivem uma espécie de 

“quarentena original”. 

O que dizer da medida tomada pela prefeitura de Belém, dia 6 de maio, que 

incluiu a atividade de empregadas domésticas como essencial durante a pandemia? 

Decisão que demonstra o legado de quatro séculos de escravidão. Estarão as 

cidades europeias ou coreanas atribuindo ao trabalho das domésticas uma 

atividade essencial no auge da crise? Quais mães têm direito à proteção e à 

quarentena? Quem cuida dos filhos das cuidadoras? 

Para manterem-se ativas e garantirem o mínimo para sobreviver à essa 

pandemia, muitas mulheres deixam os filhos com as suas avós, bisavós ou vizinhas 

mais próximas, revelando o papel e a importância da comunidade nos cuidados 

das crianças. Nesse sentido, a circulação de crianças entre uma casa e outra não é 

um comportamento excepcional e revela um ethos de solidariedade entre as 

mulheres mais pobres. Para as mulheres que cresceram nas periferias, a memória 

afetiva é permeada pelas lembranças do tempo passado com avós, tias avós ou 

vizinhas mais próximas, após o horário escolar. Isso porque o conceito nuclear de 

família ganha amplitude e riqueza de afetos. As rezas, o cuidado com as plantas e 

com o quintal, o conhecimento fitoterápico nutrido ali, a criatividade na cozinha 

com o pouco que se tem, são aspectos da sociabilidade nas periferias que as 

estatísticas nunca conseguirão alcançar.  

Mulheres mais pobres, sobretudo as mães solos, possuem suas biografias 

marcadas pela ausência completa de um companheiro que as auxilie na educação 

dos filhos e nos cuidados da casa. Muitas são mulheres negras que, além das 

múltiplas jornadas de trabalho, ainda precisam encarar a retórica romantizadora 

da maternidade solitária e da mulher negra super forte. Como nos lembra Sueli 

Carneiro, são mulheres que sempre trabalharam nas lavouras ou nas ruas, como 

vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mulheres que não entenderam nada quando 

as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! 

(Carneiro, 2001).  
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Como afirmou a antropóloga Cláudia Cardoso (2018), para fins de 

comparação, a história do ocidente nos mostra quão difícil foi a implantação do 

modelo nuclear burguês entre grupos populares europeus. As medidas coercitivas 

de “enclausuramento” dos séculos XVIII e XIX visavam sanear a rua, retirando os 

mendigos, órfãos e prostitutas das vias públicas. Nesse sentido, para que o modelo 

nuclear burguês se consolidasse, Estado e empregadores precisaram se utilizar de 

táticas sedutoras, tais como salários mais dignos, escolarização universal com 

qualidade e uma melhoria nas condições de vida da classe operária (Cardoso, 2018, 

p. 521).   

No Brasil do século XXI, as condições materiais de existência da classe 

trabalhadora parecem estar longe de encontrarem alguma dignidade. Na atual crise 

pandêmica, tais condições tornam-se ainda mais agudas. Pesquisas recentes 

realizadas pela prefeitura de Fortaleza já nos mostram que os pobres são os que 

mais morrem em decorrência de complicações com o coronavírus.  

Lélia Gonzalez, em artigo intitulado “Por um feminismo afro-latino-

americano” (1988), afirmou que era indispensável à luta feminista a inclusão das 

mulheres que se encontram na base e nas margens do sistema capitalista. São as 

mulheres indígenas, negras, quilombolas e periféricas, historicamente 

desumanizadas, que nos ajudarão a construir novas estratégias de luta contra as 

desigualdades e novos sentidos para o bem viver.   

Somos mães de duas meninas. Amamos nossas filhas e a potência da 

maternidade mobiliza as nossas ações e expande os nossos horizontes. Elas nos 

revolucionam internamente! Nos abre ao novo! Nossas filhas nos trazem a alegria 

e a esperança de que dias melhores virão. Porém, no dia de hoje, em que todas as 

mães são celebradas, sejam as que geraram, sejam as de coração, faz-se necessário 

denunciar como as desigualdades de gênero acabam alimentando e reforçando as 

desigualdades de raça e de classe de forma ainda mais exacerbada em tempos de 

pandemia.  O machismo, que tantas de nós acreditamos estar enfraquecido, segue 

o seu curso de forma ainda mais astuta. É preciso manter-se atenta e forte! É preciso 

saber lutar como uma mãe! 
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As metamorfoses do mal: iconografia e imaginário em épocas de 
pandemia 

 

Patrício Carneiro Araújo6 

 

Não é só nos livros de História ou nos Tratados de Infectologia e Virologia 

que a pandemia da Covid-19, que assolou o mundo em 2020, marcará presença 

futuramente. Também nos tratados de Teologia provavelmente ela constará, já que 

a aparente onipotência do vírus desafiou crenças milenares sobre a natureza do 

mal, incidindo diretamente nas suas representações. Aquilo que aqui poderíamos 

chamar de uma iconografia cristã apócrifa e uma mariologia popular, guiadas pela 

criatividade de fiéis compulsoriamente afastados de seus líderes e templos, se 

adiantaram na tarefa de traduzir em imagens os sentidos do medo e da incerteza.  

Em meio à proliferação mundial da Covid-19 e do crescimento geométrico 

diário do número de mortos, circulou no ciberespaço - único território no qual as 

pessoas puderam circular livremente durante meses de isolamento social imposto -

, imagens que tentavam materializar o medo do vírus e seus efeitos. Para além da 

sua representação microscópica de certa forma simpática, já que representado por 

uma esfera colorida recoberta de protuberâncias em forma de pequenas flores e 

trombetas, entre a população amedrontada o vírus passou a substituir imagens de 

demônios e dragões em releituras de santos católicos e da virgem Maria. A 

graciosidade da imagem real do vírus, contudo, disfarçava seus efeitos 

terrivelmente letais, capazes de abreviar a vida de suas vítimas em poucos dias após 

o contágio.   

Ocupando as primeiras páginas de jornais e as telas da televisão do mundo 

inteiro durante os longos dias de isolamento social, o vírus em poucos dias também 

terminou assumindo a imagem de um mal invisível do qual ninguém estava 

totalmente a salvo. Seu poder de morte infundia medo em todos, já que, 

 
6 Doutor e mestre em Ciências Sociais pela PUC/SP e Licenciado pleno em História. Professor de 

Antropologia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

Autor de Entre ataques e atabaques: intolerância religiosa e racismo nas escolas (2017), Segredos do 

poder: hierarquia e autoridade no candomblé (2018), Candomblé sem sangue? Pensamento ecológico 

contemporâneo e mudanças rituais nas religiões afro-brasileiras (2019), entre outros livros e artigos 

sobre cultura afro-brasileira e relações raciais. Coordenador do “Tierno Bokar: núcleo de pesquisas e 

estudos sobre o fenômeno religioso” (UNILAB/CNPq). 
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impiedosamente contagioso, não fazia distinção de nenhuma fronteira, fosse ela de 

que natureza fosse.  

 

O vírus e a virgem: a defesa do organismo que se esperava do céu  

 

Não demorou, portanto, para o vírus ser visto como a face mais 

contemporânea do mal. Sendo assim, o mal que já havia sido representado de 

tantas formas ao longo da história, agora passava a habitar um novo imaginário o 

qual as religiões não deixariam de conformar. Surgiu então uma iconografia do 

vírus que o ligava a elementos das crenças existentes acerca do mal, como se pode 

ver na imagem reproduzida abaixo.  

 

 

Imagem 1: releitura de Nossa Senhora da Defesa, surgida em 2020, durante o período da pandemia. 

Autoria desconhecida. Abril de 2020. 

 

Nesta imagem, o dragão e a serpente que no imaginário cristão geralmente 

aparecem representando o mal, foram substituídos pelo poderoso vírus da Covid-

19. Na imagem original de Nossa Senhora da Defesa, no lugar aqui ocupado pelo 

vírus é possível ver demônios de feições terríveis que, das chamas infernais, tentam 

arrastar uma criança para o fosso da danação eterna, enquanto a virgem, 

empunhando uma espada, a defende dos demônios. Aqui, a espada é substituída 

por uma lança cruciforme longa (talvez evocando a necessidade de manter 

distância do vírus como estratégia profilática), os demônios são substituídos pelo 

vírus e a virgem, diferentemente da imagem original, realiza seu ataque com as 
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duas mãos e não apenas como uma. Seria isso uma menção ao fato de que o poder 

do vírus é maior do que o do demônio, exigindo, portanto, mais força para ser 

combatido? 

 

São Jorge e o vírus: novos combatentes no campo de uma guerra invisível  

 

 Também no dia dedicado ao popular santo guerreiro, o vírus da Covid-19 

reapareceu associado ao mal. Neste caso, o vírus substituiu o dragão, tão comum 

na iconografia cristã quando se quer representar o mal. Na imagem abaixo, que 

circulou largamente nas redes sociais nos dias imediatamente próximos ao dia 23 

de abril, dedicado a este santo, percebe-se o santo combatendo o vírus através de 

estratégias próprias a uma guerra biológica: distanciamento do agente patogênico 

e uso de medicamentos.  

 

 

Imagem 2: Releitura de São Jorge, surgida na época da pandemia de Covid-19.  

Autoria: Bozó Bacamarte. Abril de 2020. 

 

 A impressionante substituição da tradicional lança por uma seringa de injeção 

biologiza e medicaliza a mítica guerra entre o santo guerreiro e o dragão do mal. 

Em outra imagem que também faz a releitura dessa guerra mítica e que não foi 

reproduzida aqui, o santo usa máscara de proteção7 e repete a frase que na época 

 
7 A máscara de proteção é considerada no meio médico como um Equipamento de Proteção Pessoal 

(EPI) fundamental para evitar a contaminação por agentes patogênicos invisíveis. Tal EPI, antes da 

pandemia geralmente era associado apenas aos profissionais de saúde e agentes sanitários. Contudo, 

durante a pandemia ele passou a ser necessário à toda a população e adquiriu o sentido de proteção contra 
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da pandemia se tornou popular no mundo inteiro: “Fica em casa!” É possível 

perceber então que o alastramento da pandemia, além de reelaborar o imaginário 

sobre o mal também obrigou a uma revisão das formas de enfrentamento desse 

mal, inclusive as mensagens ligadas ao combate a as armas utilizadas nele.  

 

A pandemia e a reconfiguração da guerra entre o bem e o mal  

 

Ora, se a ideia da existência de uma guerra entre o bem e o mal pode ser 

considerada universal, a pandemia da Covid-19 conseguiu reelaborar esse 

imaginário. Diante de um inimigo invisível e global que desconhece diferenças de 

crenças, as religiões do mundo tiveram que repensar suas crenças nesse campo. 

Com templos fechados e cultos feitos via Internet, o próprio sentido das batalhas 

entre o bem e o mal esteve temporariamente sob questionamento e reflexão. A 

necessidade de todos combaterem com as mesmas armas um inimigo comum, 

suspendeu provisoriamente as formas clássicas de associar o mal àqueles que creem 

diferente.  

O vírus, então, atuou de forma a reconfigurar as batalhas regionais e locais 

contra o mal, estabelecendo a batalha global caracterizada por uma arena ocupada 

por apenas dois combatentes: de um lado o vírus, do outro a humanidade, 

independente da religião professada e das crenças compartilhadas. O mal naquele 

momento parecia ser soberano. Por um breve período, a natureza do mal, 

personificada no vírus, transcendeu as religiões e não coube no discurso de apenas 

uma delas. Ou seja, sua natureza universal questionou as representações 

particulares do mal. Exemplo disso foi o Ramadã feito em casa e as mesquitas do 

mundo inteiro vazias, em abril de 2020.   

Naquele ano não houve o tradicional apedrejamento do demônio em Mina, 

cidade próxima a Meca. Todos entendiam que o mal precisava ser combatido com 

álcool em gel, higiene pessoal, ablução das mãos, proteção das vias aéreas e 

distanciamento social, e não com pedradas. O vazio em torno da Kaaba era uma 

prova disso. Da mesma forma, na Praça de São Pedro semanas antes do Ramadã, 

por ocasião da celebração da Sexta-feira da Paixão, (27 de março de 2020) o Papa 

 
o vírus. No Ceará, no dia 9 de maio de 2020, esse EPI foi colocado na famosa estátua do Padre Cícero, 

na cidade de Juazeiro do Norte, para advertir a população sobre os cuidados que se devia ter para evitar 

a contaminação com o Coronavírus.  



HaoS convida Unilab 
 

 

20 

 

Francisco eternizou as fotos feitas por Yara Nardi, que captaram o momento em 

que ele celebrava sozinho na famosa praça. A ausência de pessoas denunciava a 

presença invisível e ameaçadora do vírus. Diante da mesma cruz que em 1522 teria 

afastado a Grande Peste de Roma, o papa rezou, solitário, contra o mal que agora 

devorava seus fiéis. As imagens rodaram o mundo.  

 

Do outro como Mal, ao Mal como vírus 

 

A história das religiões e das ideias teológicas revelam que a construção do 

mal sempre passou pela demonização do outro. Na relação entre cristãos e 

muçulmanos, por exemplo, historicamente a alteridade foi vista com desconfiança 

e por isso associada ao mal. No mundo ibérico, por exemplo, aonde as populações 

árabes de cultura muçulmana (ali chamadas pejorativamente de "mouros") foram 

associadas por muito tempo à encarnação do mal, ainda hoje se ouve dizer que a 

meia lua (Quarto-Crescente) sobre a qual a Virgem Maria pisa, seria uma alegoria 

do cristianismo esmagando a cabeça do mal, representado pelo avanço do Islã. 

Durante a pandemia, no entanto, nem um nem outro assumiram um discurso 

oficial que afirmasse ser o vírus a encarnação do diabo. Até porque, isso seria 

reconhecer seu grande poder e admitir que ele teria conseguido imobilizar a todos, 

fechando templos e forçando uma prática domiciliar da religião.  

Ao que parece, a emergência de um inimigo comum, de poderes 

incalculáveis, serviu mais para unir as diferentes alteridades religiosas do que para 

separá-las. Aquele “outro” que em tempos de calmaria poderia ser visto como o 

mal, agora é visto com outro olhar, já que ele se revela tão vítima do vírus quanto 

eu. Por outro lado, ao vírus foram associadas todas as características do mal 

contemporâneo que, assim como os sujeitos e as religiões, também se transforma 

no tempo. Essas transformações, em linguagem biológica chamadas de 

“mutações”, fizeram com que aquelas formas de representar o mal tão empregadas 

na Idade Média para representar a Grande Peste, ou adotadas por Hierônymus 

Bosch, Dante Alighieri e pela iconografia cristã clássica, fossem substituídas por 

novas representações do mal. Agora ele não é mais caracterizado como demônios 

monstruosos ou figuras antropozoomóficas peludas, de escamas, chifres e sexo à 

mostra, mas como uma simples esfera multicolorida com protuberâncias 



HaoS convida Unilab 
 

 

21 

 

trombetiformes. Nesse sentido, se é possível afirmar que os vírus sofrem mutações, 

o período da pandemia de Covid-19 também nos provou que o mal e suas 

representações também se transformam ao longo do tempo. E isso pode nos ajudar, 

entre outras coisas, a compreendemos melhor, a partir de uma perspectiva sócio-

histórico-antropológica, as transformações do imaginário do mal.   

 

Créditos das imagens: 

Imagem 1: Releitura de Nossa Senhora da Defesa. (Autoria desconhecida).  
Fonte: 

<<https://www.facebook.com/photo?fbid=2564475350547386&set=a.14092771
59400550>>. Acesso em 18 de abril de 2020.  
 

Imagem 2: Releitura de São Jorge.  

Fonte: << https://www.facebook.com/axeAgo/>> (Autoria: Bozó Bacamarte).  
Acesso em 23 de abril de 2020.  
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Políticas linguísticas para a pandemia: Angola, Brasil, 
Moçambique e Timor-Leste em foco 

 

Alexandre Cohn da Silveira8 

 

Como se configura a questão dos direitos linguísticos numa situação de 

pandemia de Covid-19? Essa pergunta parece sem propósito uma vez que a maioria 

das discussões sobre o coronavírus refere-se ao universo da saúde, em primeiro 

lugar, e aos impactos econômicos que afetam o planeta. As preocupações dos 

dirigentes de cada nível governamental, seguindo em alguma medida os protocolos 

preventivos da Organização Mundial da Saúde (OMS), recaem sobre o isolamento 

social, o auxílio financeiro a pessoas de baixa renda, a manutenção dos serviços 

essenciais e, obviamente, a organização do sistema de saúde de cada cidade, estado 

ou país. Todavia, todo esse esforço visa garantir o direito à vida, que cada cidadão 

e cidadã do planeta deveria ter como prioridade de seus governos, em respeito à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outros motivos. Atrelado aos 

direitos humanos, estão também os direitos às línguas de cada um, assunto de 

capital importância que gerou a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, 

produzida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), em 1996, na intenção de que todas e todos tivessem suas vidas 

garantidas e respeitadas em todas as manifestações de existência, dentre elas, as 

línguas. 

Preocupado, portanto, com a garantia das vidas das pessoas pertencentes 

a grupos minoritários, constantemente marginalizados e subalternizados 

socialmente, proponho uma breve discussão acerca do papel importante que a 

questão linguística ocupa – ou deveria ocupar – no que tange ao respeito aos 

direitos humanos e ao direito à vida, num cenário de pandemia global. Chamo a 

atenção para a realidade sociolinguística de indivíduos historicamente subjugados 

a grupos majoritários, os quais advogam para si o poder dominante e, com este, o 

rol de privilégios que lhes garanta conforto e segurança, inclusive o conforto de se 

comunicar em sua própria língua. Em diversos contextos, sobretudo naqueles que 

tenham sido atravessados pelo fenômeno colonial, a língua do colonizador consiste, 

 
8 Professor Adjunto do Colegiado de Letras, do Instituto de Humanidades e Letras da Unilab. 
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ainda, em privilégios, desencadeando uma série de problemas sociolinguísticos e 

políticos que englobam o preconceito linguístico, a hierarquização de línguas em 

contextos multilíngues, o desrespeito aos direitos linguísticos, e toda uma série de 

mitos linguísticos que, geralmente, tendem a supervalorizar a língua do 

colonizador em detrimento das demais línguas que coabitam nesses contextos. 

Parto do princípio de que toda vez que falamos de línguas, falamos, na 

verdade, de gente, dado que a língua não é um a priori, não existe apesar do ser 

humano. Muito pelo contrário, a língua é um produto de práticas e interações 

sociais dos indivíduos que estão situados geograficamente, historicamente, sócio 

politicamente. (Bakhtin; Voloshinov, 1988 [1929]). A língua constitui os seus 

falantes e é constituída por eles, tornando-se elemento identitário e cultural que 

participa das redes discursivas produzidas pelos seres humanos, de acordo com as 

intenções e necessidades das práticas das quais faz parte. Logo, sendo a língua um 

a posteriori, relativa aos sujeitos e seus contextos de atuação, tudo o que dissermos 

de uma língua, estamos, na verdade, dizendo de quem fala esta língua, da cultura 

que ela representa, dos discursos que são operados a partir dela e também daqueles 

que organizam “saberes” para a própria língua. Daí ser importante olhar 

atentamente qual/quais a/as língua/as que está/estão lidando diretamente com as 

questões pandêmicas junto aos povos minoritários e marginalizados: a língua 

desses povos, que os representa e constitui, ou a língua que os oprime e através da 

qual seus direitos são historicamente desrespeitados? 

Tendo isso em mente, conversei com colegas professores angolanos e 

moçambicanos, buscando informações sobre os procedimentos oficiais quanto às 

ações em combate à Covid-19 em seus países. Também conversei com professores 

de Timor-Leste, no intuito de levantar as mesmas informações e estabelecer 

comparações entre os contextos africanos e o país asiático. Mas entendia ser 

necessário trazer o cenário brasileiro para essa discussão, uma vez que o mito do 

monolinguismo brasileiro ainda silencia e exclui mais de 200 outras línguas de 

povos indígenas, muitos desses sem qualquer acesso à língua portuguesa. Com base 

nas conversas realizadas e nas informações disponíveis nas mídias digitais e em 

portais de Organizações não governamentais (ONGs) e universidades brasileiras, 

foi possível levantar informações relevantes que levaram às considerações que 

exponho nesse ensaio. 
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Primeiramente, destaco que os Estados que lido nesta discussão – Angola, 

Brasil, Moçambique e Timor-Leste – possuem em comum o atravessamento 

colonial português, o qual deixou marcas diferenciadas em cada sociedade. A 

reboque do projeto colonial português está a violência do colonialismo linguístico 

(Mariani, 2004), a qual também operou diferentes dispositivos de poder (Agamben, 

2009) e mecanismos de controle dos indivíduos colonizados, conforme as 

urgências de cada processo colonizatório, participando da invenção de tradições 

(Hobsbawn; Ranger, 2015) específicas para cada povo e seu território e do processo 

de “imaginação” dessas comunidades colonizadas (Anderson, 2008 [1983]). Para 

além do colonialismo, esses Estados passaram por processos de construção 

nacional e de invenção de seus nacionalismos (Hobsbawn, 2013) com suas 

peculiaridades locais, suas questões políticas próprias e dentro de uma política 

monilíngue para a unificação nacional. Esse mito do monolinguismo, oriundo da 

crença iluminista de que a formação dos Estados-Nação, pressupunha uma língua 

única para o Estado, a qual, no caso dos contextos colonizados, geralmente é a 

língua do colonizador que apaga e silencia o multilinguismo e a diversidade 

cultural própria desses contextos. 

De acordo com as informações dadas pelos professores com quem 

conversei, fica evidente que a estratégia de utilização de línguas locais na 

veiculação de informação sobre a Covid-19 não veio de imediato. Com a exceção 

de Timor-Leste, os demais Estados comunicavam-se com o povo, incialmente, em 

sua língua oficial, a língua portuguesa, o que precisou ser modificado para que 

houvesse um maior entendimento e adesão das pessoas. Foi justamente a partir do 

uso das línguas locais que, em Angola e Moçambique, houve uma adesão maior 

da população às orientações preventivas e sanitárias quanto ao coronavírus, 

sobretudo nas áreas rurais. Em Angola, por exemplo, os canais que operam em 

línguas locais são, em sua maioria, operados por organizações religiosas ou por 

grupos comunitários e, na atualidade, estes canais têm sido os grandes aliados do 

governo angolano operando na aproximação deste com a população porque 

adotam as línguas locais nos assuntos que dizem respeito ao combate à pandemia. 

Já em Moçambique, Estado pioneiro nas medidas preventivas dentre os que lido 

neste ensaio, o governo entendeu que precisava fazer uso das diversas línguas 

nacionais se quisesse um efetivo trabalho preventivo. Foram organizadas forças-
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tarefa que envolveram políticos e funcionários públicos, incluindo professores, para 

irem aos municípios de todo o país, explicando os sintomas da doença, o 

isolamento social, o uso das máscaras etc. Destaco aqui o fato de que, até o presente 

momento, Moçambique é um dos países com menor número de contaminações e 

nenhuma morte computada. 

O uso estratégico das línguas locais, normalmente lançado mão em 

momentos eleitoreiros, não evitou que muitas pessoas, nas capitais Luanda e 

Maputo, saíssem às ruas para vender seus produtos como forma de sobrevivência. 

No entanto, mesmo não sendo uma prática constante do governo, a política 

linguística adotada no estado de emergência teve o mesmo efeito que o obtido nos 

tempos de eleições, ou seja, estabeleceu uma interlocução mais próxima com os 

indivíduos, exatamente por atuar na zona de comunicação identitária dessas 

pessoas. Inclusive, ao fazer isso, foram necessários alguns acordos conceituais que 

só surgiram por conta dessa aproximação. É o caso do conceito de “isolamento 

social” o qual, para os moçambicanos não é entendido da mesma forma ao longo 

do país. Nas zonas urbanas, onde a famílias são basicamente mononucleares, o 

entendimento é um, tal como a ideia ocidental. Entretanto, nas zonas rurais a 

questão configura-se de outra forma, uma vez que as famílias rurais moçambicanas 

são “alargadas”, nas quais, muitas vezes, considera-se os vizinhos como parte da 

família, o que compromete a essência do isolamento social, como nós costumamos 

tratar. Para algumas comunidades linguísticas, a ideia de “isolamento social” está 

relacionada a “não ir à cidade”, o que não se aplica a ir à machamba (roça), onde 

não há pessoas da cidade, pois, entende-se que as pessoas da cidade são aquelas 

capazes de contrair o coronavírus. 9  Ainda que não haja uma política 

governamental que lide com essa diversidade, foi o acordo interlinguístico que 

trouxe aos indivíduos moçambicanos alguma forma de respeito à sua vida, através 

do respeito aos seus direitos linguísticos. 

Como eu disse anteriormente, Timor-Leste consiste numa exceção quanto 

às questões linguísticas, ainda que padeça do mesmo problema referente à falta de 

uma política linguística para o multilinguismo local. O pequeno país asiático 

 
9 Quanto a essa questão, destaco que a lógica relativa à Moçambique também é vista nas dinâmicas das 

cidades pequenas do interior brasileiro cujas populações, por estarem geográfica e simbolicamente 

distantes da realidade urbana dos grandes centros, acreditam não serem ameaçados pelos problemas 

desses contextos, inclusive acreditando-se como que “imunizados” aos males da “cidade grande”.  
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oficializou constitucionalmente, para além da língua portuguesa, o tétum, língua 

nacional majoritária, o que faz de todas as comunicações feitas nessas línguas um 

ato constitucional que, em certa medida, atende às necessidades comunicativas da 

população. Diante disso, conforme os colegas professores timorenses, as 

orientações dadas à população quanto à Covid-19 são, na maioria das vezes, feias 

em língua tétum, na capital, Díli, e nas zonas rurais, o que garantiu uma adesão 

expressiva dos indivíduos. O cenário multilíngue timorense, com outras 16 línguas 

locais (Albuquerque, 2010), para além das oficiais e das línguas de trabalho 

também nomeadas na Constituição nacional – inglês e indonésio – não recebe um 

tratamento compromissado do governo que defende a ampliação do uso da língua 

portuguesa, de maior prestígio mesmo em relação com a língua tétum. Existe, no 

país, a ideia de que a língua portuguesa seria mais instrumentalizada e 

desenvolvida que as demais línguas locais, sendo, portanto, capaz de lidar com 

conceitos e saberes que as outras não conseguiriam, o que não podemos concordar, 

sob pena de, se assim entendermos a dinâmica das línguas, assumiremos que umas 

são melhores que outras e, consequentemente, suas culturas representativas são 

mais importantes que outras. 

O fato de Timor-Leste usar uma língua nacional para tratar das questões 

da pandemia contribui para o respeito aos direitos humanos linguísticos (DHLs), 

como nomeado por Skutnabb-Kangas e Phillipson (1995), de certo modo, dado que 

dá acesso ao povo às informações necessárias à manutenção de suas vidas. 

Entretanto, o recorrente pensamento colonial que supervaloriza a língua 

portuguesa, bem como o silenciamento das culturas linguísticas locais, retrata 

grande operação que fere os direitos linguísticos de grande parte da população local, 

mantendo um colonialismo linguístico como política de língua para o país. Lembro 

que a prática dos empréstimos linguísticos que sempre pertenceu às dinâmicas 

comunicativas para solução de “problemas” conceituais não caracteriza uma falta 

de habilidade de uma língua para tratar de determinado assunto, bem como as 

negociações conceituais, igualmente inerentes às práticas linguísticas, não tornam 

um idioma superior a outro. O que há, na verdade, são discursos construídos para 

legitimar poderes que se pressupõem como dominantes e, para tal, uma necessária 

subjugação que sustente essa relação de opressões.  



HaoS convida Unilab 
 

 

27 

 

O contexto brasileiro parece sobressair-se negativamente dentre os casos 

de que trato nesse texto, em termos de opressão e de subalternização dos indivíduos 

vulnerabilizados socialmente. As ações (des)governamentais vigentes explicitam 

um cenário político de desrespeito aos direitos humanos, de descaso veemente com 

os grupos minoritários e de irresponsabilidade para com a vida humana, inclusive 

com incentivos contrários às orientações dadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). No Brasil, o mito do monolinguismo faz com que se acredite apenas 

na presença da língua portuguesa em todo território nacional, na ideia excludente 

e preconceituosa de que “ser brasileiro é falar o português (do Brasil)”, conforme 

afirma Oliveira (2000). O autor declara que essa crença se “trata de preconceito, de 

desconhecimento da realidade ou antes de um projeto político intencional, 

portanto – de construir um país monolíngue”, a despeito do fato de que “[...] no 

Brasil de hoje são falados por volta de 200 idiomas. As nações indígenas do país 

falam cerca de 170 línguas (chamadas de autóctones), e as comunidades de 

descendentes de imigrantes outras 30 línguas (chamadas de línguas alóctones).” 

(Oliveira, 2000, p.67). Tudo isso evidencia que o Brasil também é um contexto 

multilíngue, o qual vem, historicamente, marginalizando, silenciando, e por que 

não dizer, matando as línguas indígenas, ou melhor, os seus falantes. 

Muito embora a divulgação de medidas protetivas aos povos indígenas 

seja uma atribuição da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), órgão 

vinculado ao Ministério da Saúde, devido à falta de proatividade deste setor, as 

iniciativas em prol dos direitos humanos linguísticos dos povos indígenas 

brasileiros têm sido protagonizadas por ações independentes de ONGs e outras 

associações da sociedade civil. Algumas lideranças indígenas, por exemplo, 

fizeram tradução de cartazes e manuais sobre a Covid-19 para as línguas de seus 

povos e participaram de vídeos instrutivos em línguas indígenas, como consta nos 

registros do Conselho Indigenista Missionário (CIMI, 2020) e do Projeto Origem, 

da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, da 

Universidade Federal do Paraná (SIPAD/UFPR), e também dos registros da 

Universidade Federal de Roraima (UFRR). Sabe-se também que alguns 

procuradores do Ministério Público Federal do estado do Mato Grosso, por 

inciativa própria, produziram o vídeo “Fique em casa”, cujas informações 

preventivas são passadas em diversas línguas indígenas dos povos da região. (G1, 
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15 abril 2020). Destaco ainda, no que tange às ações da sociedade civil, o trabalho 

desenvolvido pelo Instituto Socioambiental (ISA) no sentido de fornecer um 

serviço de utilidade pública sobre a Covid-19 em territórios indígenas que inclui a 

veiculação de informações nas línguas dos povos indígenas do Alto Rio Negro. De 

acordo com o portal da Ong – covid19.socioambiental.org – o ISA mobilizou 

esforços urgentes da equipe do Instituto, com sede em São Gabriel da Cachoeira 

(AM), para a elaboração de cartilhas informativas nas línguas indígenas da região 

a serem levadas para os povos indígenas pelos profissionais de saúde do DSEI-

ARN (Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro). Ainda assim, de 

acordo com informações da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), entre os 

dias 1º e 7 de maio, o número de casos confirmados de Covid-19 cresceu 583% na 

cidade de São Gabriel da Cachoeira – município com 90% da população composta 

por indígenas – saindo de 6 para 41, afetando, inclusive o prefeito, Clóvis Corubo 

(PT), que é indígena (Prazeres, 2020). Há, inclusive, relatos de que muitos 

indígenas estão sendo contaminados próximo a garimpos ilegais, o que, dado o 

apoio do governo federal a essas práticas, configura em parte integrante do projeto 

genocida do governo atual. Num país em que o Ministro da Educação declara ter 

“ódio” de povos outros – indígenas, ciganos etc – que não sejam “o” povo brasileiro, 

não fossem as ações dessas instituições na tentativa de, de alguma forma, orientar 

esses indivíduos quanto às medidas protetivas em combate ao Covid-19, a situação 

grave e o enorme desrespeito aos direitos humanos dessas pessoas teria 

consequências ainda mais graves.   

Segundo Skutnabb-Kangas e Phillipson (1995, p.2), “Observar os DHLs 

implica, em um nível individual, que todos podem se identificar positivamente com 

a sua língua materna e ter a identificação respeitada pelos outros, 

independentemente de sua língua materna ser uma língua minoritária ou uma 

língua majoritária.”10 Isso envolve questões relativas ao “direito à língua” e ao 

“direito da língua”. Por um lado, as políticas públicas organizadas no sentido de 

garantir o acesso de todos e todas à língua do Estado, bem como à língua materna 

dos indivíduos e a línguas estrangeiras que entendessem necessárias para sua 

 
10 No original: “Observing LHRs implies at an individual level that everyone can identify positively 

with their mother tongue, and have that identification respected by others, irrespective of whether their 

mother tongue is a minority language or a majority language”. 
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formação. Por outro, abarca o direito dos falantes de determinadas línguas a 

acessarem os serviços públicos de forma indiscriminada e com equidade. Isso 

significa dizer que uma política linguística que promova o respeito aos direitos 

humanos linguísticos dos indivíduos, no que diz respeito à pandemia da Covid-19, 

precisa, obrigatoriamente, veicular informações sanitárias nas línguas dos cidadãos 

e cidadãs de cada Estado, bem como acolher e assistir a todas e todos em suas 

línguas. É dever dos Estados garantir esse atendimento inclusivo, igualitário e justo 

aos indivíduos da nação, respeitando a diversidade linguística como parte 

intrínseca do respeito aos direitos humanos e garantindo que as vidas de todos e 

todas sejam preservadas, também na língua do Estado, mas não apenas nessa, nem 

que esta se sobreponha a qualquer outra. Como disse no início desse texto, falar de 

língua é falar de gente, logo uma política linguística que não opera no respeito aos 

direitos humanos linguísticos opera em sintonia com a lógica de que umas vidas 

valem mais que outras, constituindo, portanto em uma política das mortes 

linguísticas, ou ainda, parafraseando Achille Mbembe, instituindo uma 

“Necropolítica Linguística.” 
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O governo Jair Bolsonaro e a política externa brasileira de 
enfrentamento à Covid-19 

 

 
Magno Klein11 

 
 
 O controle da atual epidemia da Covid-19 tem se mostrado um desafio para 

todo o mundo. O Brasil tem sido particularmente afetado, em uma escala muito 

superior a outros países vizinhos, a países de tamanho e população equivalentes ou 

de desenvolvimento comparável. À atual epidemia no Brasil se soma a outros 

fatores de instabilidade, como a grave crise econômica e política, a crescente 

fragilidade das instituições e as dificuldades de cooperação entre as diferentes 

esferas de governo.  

 Analistas e pesquisadores têm examinado as ações dos governos na busca por 

controlar a epidemia. Sendo a Covid-19 uma doença que, desde seu princípio, 

possui caráter internacional, propomos aqui realizar uma breve análise das ações 

internacionais adotadas pelo governo brasileiro.  

 A política externa do governo Bolsonaro (iniciado em 2019) é marcada pela 

descrença no multilateralismo, no alinhamento automático aos Estados Unidos e 

na promoção da identidade internacional do país como de direita, conservador e 

cristão. Essas características levaram a que as ações iniciais do governo federal 

tenham sido marcadas pela negação da gravidade da epidemia. Para analisar a 

agenda de política externa brasileira nesse contexto, propomos considerar três 

âmbitos em particular: (1) a relação com organismos multilaterais, como a OMS; 

(2) a relação bilateral com os principais parceiros brasileiros, como Estados Unidos 

e China; e (3) a articulação com outros atores domésticos da política externa como 

os estados e municípios. 

Desde seu início, o governo Bolsonaro rompeu com a longa tradição 

brasileira de defesa do multilateralismo.12 Durante a atual epidemia, tencionou a 

relação com a OMS, a acusando de proteger o governo chinês. O Ministro das 

Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acusou um plano internacional de usar a 

 
11 Professor do curso de Relações Internacionais da Unilab, Campus dos Malês. Realiza estágio pós-

doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unirio (PPGCP/Unirio).  

12  É um entendimento amplamente disseminado entre pesquisadores a promoção brasileira do 

multilateralismo. Ver: BELLI, 2009. 

https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/pol%C3%ADtica-externa-do-governo-bolsonaro-isola-o-brasil-dizem-ex-chanceleres/ar-BB13n9Au
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epidemia como subterfúgio para fortalecer as organizações internacionais. Em 

texto intitulado "Chegou o comunavírus", falava que a epidemia "nos faz despertar 

novamente para o pesadelo comunista". O Presidente Jair Bolsonaro chegou a 

ameaçar a retirada do país da OMS, seguindo declaração semelhante realizada 

pelos Estados Unidos, e também propôs reformar a instituição. O governo 

brasileiro decidiu não participar da aliança promovida pela entidade para produzir 

e distribuir tratamentos para a Covid-19.   

Boa parte das críticas do governo brasileiro ignora a natureza da OMS, cujas 

responsabilidades oficiais são voltadas para a promoção internacional da saúde 

pelo compartilhamento de conhecimentos entre os países e para a adoção de 

medidas consensuais e de caráter não impositivo. O Brasil possui uma longa 

tradição de participação nos debates da instituição e na promoção da saúde global, 

em especial quanto ao direito ao acesso a medicamentos (Ventura, 2013). 

A epidemia também foi mobilizada para aprofundar as novas posições do 

país frente a seus principais parceiros internacionais. A busca por uma relação 

privilegiada com os Estados Unidos fez Bolsonaro mimetizar os discursos de 

Donald Trump, negando a gravidade da epidemia. A defesa do tratamento médico 

por meio da hidroxicloroquina também foi um elemento em comum, apesar da 

oposição de boa parte da comunidade científica. Apesar da posição tutelada 

brasileira, o governo dos Estados Unidos vem buscando desvincular sua imagem 

das posturas brasileiras mais negacionistas. Donald Trump, em coletiva de 

imprensa, afirmou que "Se você olhar para o Brasil, eles estão passando por um 

momento muito difícil. A propósito, eles estão seguindo o exemplo da Suécia. A 

Suécia está passando por um momento terrível. Se tivéssemos feito isso, teríamos 

perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez até 2,5 milhões ou mais de vidas...". Desde o 

dia 24 de maio a entrada de brasileiros nos Estados Unidos está proibida como 

medida de controle da Covid-19. 

Desde as eleições, Jair Bolsonaro mobiliza a imagem da China como uma 

ameaça aos interesses brasileiros e membros da cúpula do governo, como seu filho 

o deputado federal Eduardo Bolsonaro, cogitaram que o país pudesse ter produzido 

a epidemia com interesses estratégicos. O tensionamento levou a posições firmes 

do embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, que afirmou: "A parte chinesa 

repudia veementemente as suas palavras, e exige que as retire imediatamente e peça 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/24/sem-brasil-oms-faz-mega-evento-com-lideres-mundiais-e-rebate-bolsonaro.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/bolsonaro-diz-que-brasil-pode-sair-da-oms
https://www.who.int/es/about
https://oglobo.globo.com/brasil/coronavirus-nas-redes-bolsonaro-imita-discurso-de-trump-na-crise-sanitaria-24345653
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/06/05/trump-cita-brasil-como-mau-exemplo-para-covid-e-toma-distancia-de-bolsonaro.htm
https://br.noticias.yahoo.com/estados-unidos-proibem-brasileiros-coronavirus-213532137.html
https://extra.globo.com/noticias/brasil/eduardo-bolsonaro-abre-crise-com-china-ao-responsabilizar-pais-por-epidemia-24314125.html
https://www.msn.com/pt-br/noticias/politica/embaixador-chin%c3%aas-reage-a-eduardo-bolsonaro-sem-vis%c3%a3o-internacional/ar-BB11o6Qf
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uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto 

ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados".  

Por fim, a agenda internacional do país no enfrentamento da crise sanitária 

também foi utilizada para antagonizar a posição do governo federal frente a outros 

atores políticos domésticos. Vários estados brasileiros passaram a buscar 

diretamente cooperar com outros países e organismos multilaterais na tentativa de 

trocar informações e garantir o acesso a insumos médicos. A China ofereceu a 

doação de equipamentos médicos para estados brasileiros, no que pode ser 

identificado como uma crítica velada ao governo federal e apoio a atores políticos 

da oposição.  

Essa reflexão buscou apontar que o estudo das ações brasileiras de controle 

à epidemia da Covid-19 deve levar em consideração também a agenda 

internacional. O perfil conflitivo e unilateralista da atual agenda de política externa 

do Brasil tem dificultado um enfrentamento adequado da epidemia e é uma das 

explicações do por que o país se tornou um dos epicentros da atual crise sanitária 

global.  
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Para além da pandemia e das desigualdades, o axé como utopia 
urbana em pequenas cidades 

 

 

 
Eduardo Gomes Machado13 

Regina Balbino da Silva14 

Maria Valdelia Carlos Chagas de Freitas15 
 
 

 
As pequenas cidades no Brasil são marcadas por desigualdades e 

segregações socioespaciais. Em Redenção, Ceará, a divisão estrutural da cidade 

não implica – ainda – em uma fragmentação socioespacial, em um descolamento 

total, no cotidiano urbano, dos diferentes agentes que compõem e fazem a cidade 

(Machado et al., 2019b). Desse modo, entende-se que nesse espaço urbano ainda 

há espaço para afirmar uma utopia urbana centrada na recriação dos vínculos 

sociais e na contraposição às violências, violações de direitos e opressões. Neste 

ensaio, articulamos utopia e axé, entendendo que o axé carreia vetores teórico-

empíricos bastante potentes, considerando dimensões e implicações ontológicas, 

epistemológicas, estéticas e ético-políticas. 

Cabe considerar que as leituras mais superficiais apresentam as pequenas 

cidades interioranas, no Brasil, como internamente homogêneas e coerentes. 

Porém, se as analisamos com mais cuidado, percebemos como são atravessadas 

por desigualdades e segregações socioespaciais, as quais tendem, inclusive, a 

ocultar ou dissimular opressões, violências e violações de direitos. 

No contexto da pandemia da Covid-19, a cidade, enquanto espaço urbano 

atravessado por múltiplas escalas, se evidencia enquanto “uma condição para a 

ação; uma estrutura de controle, um limite à ação; um convite à ação” (Santos, 

2006, p. 217-218). Mais do que isso, a cidade revela como os cruzamentos entre 
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fixos – naturais e artificiais – e fluxos (Santos, 2006, p. 38), evidenciam certa 

interdependência e intercorrência (Santos, 2006, p. 188), impactando a vida urbana 

em sua reiteração, processualidade e desdobramentos. E, talvez com maiores 

evidências, a cidade também desvela encruzilhadas entre horizontalidades, com 

espaços de contiguidade, e verticalidades, que indiciam distâncias sociais variadas. 

Desse modo, a contiguidade “obriga a agir em conjunto e solidariamente” (Santos, 

2006, p. 24), o que remete à coexistência, a sincronicidade, à interdependência, a 

interpelações mútuas e simultâneas. O que não implica ausência de conflitos, 

opressões, violências, desigualdades, hierarquias, hegemonias e subalternidades. 

Nas pequenas cidades é possível falar da “contiguidade física entre pessoas 

numa mesma extensão”, evidenciando “uma dimensão territorial” que configura 

uma “situação de vizinhança”, onde um conjunto de agentes “num mesmo 

conjunto de pontos contínuos”, vive “com a intensidade de suas inter-relações” 

(Santos, 2006, p. 215-216). E, assim, 

 

O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe 
vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é 
também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, 
através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 
espontaneidade e da criatividade (Santos, 2006, p. 218). 

 

Desse modo, o cotidiano urbano envolve redes ou quadros de ações, 

recíprocas e interdependentes, mediadas pela própria cidade, em suas dimensões 

materiais e imateriais, inclusas as percepções, os sentidos e os imaginários urbanos, 

os quais instituem e reproduzem lugares de pertencimento, posições legítimas a 

serem acolhidas, funções a serem cumpridas e hierarquias a serem respeitadas. 

Mais do que isso, estruturas, formas, funções e dinâmicas urbanas podem ser 

essenciais à instituição e continuidade de processualidades socioespaciais 

marcadas por vieses colonialistas e capitalistas. O que nos faz pensar na articulação 

entre cotidiano urbano e geo-história de média e longa duração (Machado et al., 

2019b), posto que, nas cidades da Região do Maciço de Baturité, a média e a longa 

duração remetem ao etnocídio/genocídio de povos originários e de África, inclusa 

uma expropriação territorial que configura a concentração na propriedade privada 

da terra rural e urbana. 

Nesse contexto, a produção social do espaço urbano é feita por múltiplos 

agentes sociais, porém, não da mesma forma, nem com os mesmos recursos, 
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potencialidades e implicações. Proprietários de terra e capital, por exemplo, tem 

maiores potencialidades de afetar a produção urbana, de modo direto ou indireto, 

e considerando ações privadas e/ou públicas. Do mesmo modo, cabe falar nos 

agentes estatais/governamentais, considerando-se planejamento, gestão e políticas 

urbanas. 

Considerando essas questões, a divisão estrutural da cidade em 

centralidades e periferias expressa e reproduz desigualdades e segregações 

socioespaciais, várias delas reiterando opressões de média e longa duração, com 

vieses de classe, de raça, de etnia, de gênero e de sexualidade. A segregação, 

envolve uma “concentração de tipos de população” (Côrrea, 1995, p. 10) em uma 

parcela do território, remetendo à “separação e ao isolamento espacial dos grupos 

sociais em áreas em parte homogêneas internamente, em termos dos atributos 

sociais de cada grupo” (Marques, 2010, p. 35). 

A Figura 1 evidencia uma tipologia urbana para a cidade de Redenção, com 

os territórios de Boa Fé e Prourb, Alto da Bela Vista e Alto Cassiano revelando-se 

periferias marcadas por segregação socioespacial, enquanto o Centro Principal e a 

Praça do Obelisco são consideradas centralidades urbanas. 

A divisão estrutural se efetiva e reproduz através de dinâmicas de ocupação, 

uso, acesso, construção, regulação, posse e propriedade, considerando diferentes 

pedaços da terra urbana. Vincula-se à concentração da propriedade privada da terra 

urbana – solo, subsolo e edificações –, mas também à distribuição espacial e, 

portanto, acesso localizado, a equipamentos administrativos, financeiros, 

educacionais, de saúde e segurança. A Figura 2 indica como a grande maioria dos 

equipamentos administrativos, financeiros, educacionais, de saúde e segurança 

localiza-se nos territórios do Centro Principal e da Praça do Obelisco, e em uma 

área restrita do Centro Comunitário, nas imediações da CE-060 e da Travessa 

Redenção. A concentração espacial dos empregos e ocupações profissionais e dos 

valores localmente gerados e circulantes também se concentra no Centro Principal, 

inclusa a zona de fronteira com o território da Praça do Obelisco, e alguns poucos 

equipamentos na área periurbana e no centro comunitário. 
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Figura 01: Tipologia Urbana de Redenção-CE 
 

                      
Fonte: Diálogos Urbanos, 2019. Organizado por: Machado, 2020 
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Figura 02: Infraestrutura Urbana de Redenção-CE 

 

 
Fonte: Diálogos Urbanos, 2019. Organizado por: Machado, 2020 

 
Para ter acesso à educação, à saúde, ao emprego, à assistência social e ao 

banco, o morador da periferia precisa se deslocar do seu lugar de residência para 

as centralidades urbanas da cidade, e lá encontrará maiores dificuldades para o 

acesso. Mais do que isso, a localização residencial expressa e reproduz acessos 

diferenciados aos elementos indicados, e, por decorrência, potencialidades diversas 

quanto à construção de vínculos sociais e às experiências, oportunidades e formas 

de inserção socioeconômica.  

As desigualdades e as segregações socioespaciais evidenciam violências, 

violações de direito, tensões e conflitos múltiplos, os quais podem, em algum 

momento, adquirir formas e substâncias públicas e políticas. A subalternização de 

agentes urbanos específicos – classes, grupos, segmentos, comunidades, bairros, 

famílias e pessoas – invisibiliza, desvaloriza e dificulta que as palavras, os gestos e 

as práticas urbanas desses agentes possam deter significados e implicações 

relevantes à cidade. Eles não são considerados importantes, ou, pelo menos, não 

tão importantes, com toda a força de vida e de morte que essa palavra pode carrear, 
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ainda mais em tempos de pandemia da Covid-19. Assim, as histórias, memórias e 

tradições desses agentes são muitas vezes bloqueadas ou amplamente 

desconsideradas. Para ilustrar, cabe falar, por exemplo, na circulação pública de 

mulheres por certos bairros, quarteirões, ruas, calçadas, e em como esse caminhar 

na cidade pode evidenciar posturas sexistas e machistas. Outro exemplo remete às 

disputas pela ocupação da Praça do Obelisco, situada em uma das centralidades 

intraurbanas de Redenção. Neste caso, evidenciam-se conflitos entre estudantes, 

que ocupam a praça criativamente, mesclando várias linguagens artísticas, e 

dotando o espaço de dinâmicas de lazer, congraçamento, festa, arte, cultura e 

esporte, e parcela da população residente, que passa a rejeitar essa ocupação, 

mobilizando, inclusive, segmentos da Prefeitura e da polícia militar. 

Mas, há outra questão a pensar, considerando o Mapeamento das áreas 

mais vulneráveis à Covid-19 em Redenção, efetuado pelo Grupo Diálogos Urbanos, 

e as distinções na dinâmica de contaminação pelo vírus, nas centralidades e 

periferias urbanas. Ao discutir essa dinâmica de contaminação, emerge uma tensão 

paradoxal, a requerer uma mudança de postura política no espaço urbano, gerando 

indícios que nos permitem intuir que uma utopia urbana ainda é possível. Cabe 

perguntar, qual postura e qual utopia? 

Nas periferias se concentram áreas urbanas precárias e populações com 

dificuldades objetivas para efetivar a quarentena, considerando trabalhadores e 

trabalhadores que não conseguem fazer home office, situados na precariedade e 

informalidade. Essas famílias detêm maiores dificuldades para estruturar seu 

cotidiano de modo a atender as normas sanitárias mais adequadas, por conta das 

condições de trabalho e renda, e considerando as características precárias dos 

domicílios/entornos urbanos. De modo geral, pelo menos um morador de cada 

domicílio tende a sair de casa pelo menos uma vez por dia, aumentando o risco de 

contaminação de si e da família. Por outro lado, nas centralidades urbanas, onde 

residem as elites e os segmentos médios locais, revelam-se espaços muito marcados 

pela aglomeração urbana e por fluxos intensos, variados e reiterados, o que 

aumenta a possibilidade de contaminação. 

A cidade revela-se, então, lugar de interdependência e intercorrência, no 

cruzamento das horizontalidades e verticalidades, das centralidades e periferias 

urbanas. Trata-se de um espaço de coexistência física e continuada das pessoas, 
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com um cotidiano urbano marcado pela sincronicidade, interdependência e 

interpelações mútuas e simultâneas. Assim, no cruzamento da intensidade dos 

fluxos, da reiteração das aglomerações urbanas e da dificuldade de cumprir as 

normas sanitárias adequadas, se revela uma cidade onde vidas/mortes e 

saúde/doença de todos que ali residem se entrelaçam. Os caminhos e os destinos 

estão entrelaçados, dos que se consideram elites e dos ditos periféricos. Aqui 

emerge a tensão paradoxal, posto que, apesar dos entrelaçamentos, não estamos 

falando de igualdade quanto aos riscos e dinâmicas de prevenção, cuidado e 

recuperação, e quanto às possibilidades de as famílias acessarem equipamentos e 

serviços de saúde. O que fazer nesse contexto? 

Em Redenção, a divisão estrutural da cidade não implica – ainda – em 

fragmentação socioespacial, em um descolamento total, no cotidiano urbano, dos 

diferentes agentes que compõem e fazem a cidade. No enfrentamento à pandemia, 

cabe questionar e rejeitar pública e politicamente posturas marcadas por 

intolerância, egoísmo e menosprezo à vida, desvalorização da Universidade e do 

conhecimento científico, ataques aos profissionais de saúde e aos gestores públicos, 

e desrespeito continuado ao isolamento social. Afirmando, ao invés disso, posturas 

de solidariedade e defesa da vida, concebendo e concebendo e executando ações e 

políticas públicas que considerem o registro da equidade socioespacial no 

enfrentamento à Covid-19. 

Felizmente, o espaço urbano é também o lugar dos que não se enquadram, 

dos que interpelam ou tensionam essa cidade que se faz – ou pretende – 

hegemônica. A cidade é, também, o território da resistência que se intui, da 

transgressão que se ensaia, da alternativa que se inventa, dos conflitos entre 

hegemonia e subalternidade capazes de fazer emergir linhas de fuga e devires 

subalternos, impactando práticas cotidianas e refazendo a cidade – mesmo de 

modo minoritário e descontinuado. Nesse contexto, e considerando que a pequena 

cidade revela uma sincronicidade e uma interdependência que demonstra como 

seus moradores estão vinculados, por interpelações mútuas e por relações e efeitos 

que se cruzam, poderíamos indicar que ainda há espaço para afirmar uma utopia 

urbana. Uma utopia urbana centrada na recriação dos vínculos sociais e na 

contraposição às violências, violações de direitos e opressões. 
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Esse caminho, tateante, difícil e arriscado, requer a incorporação urbana – 

teórico e prática – de uma dimensão de transcendência. Mais do que isso, requer a 

incorporação de conceitos e práticas que possam ir além da colonialidade e do 

capitalismo que se reproduzem na cidade/através da cidade. Nesse sentido, 

queremos afirmar uma utopia urbana marcada pelo axé, compreendido este como 

o “elemento mais importante do patrimônio simbólico preservado e transmitido 

pelo grupo litúrgico de terreiro no Brasil”, sendo algo que “literalmente se planta” 

(graças às suas representações materiais) em um lugar, para ser depois “acumulado, 

desenvolvido e transmitido” (Sodré, 2002, p. 97). O axé carreia “um potencial de 

transformação e passagem” (Sodré, 2002, p. 103), uma “pulsão coletiva”, 

revelando uma “multiplicidade de forças que permite à existência advir, isto é, 

chegar e instalar-se” (Sodré, 2002, p. 103). É de axé que a cidade precisa. 

O contrário disso é uma cidade dominada, oprimida, injusta, violenta, 

desigual e segregada. Essa cidade já chegou ao seu limite. Apostar em sua 

continuidade implicará no agravamento das vulnerabilidades socioespaciais, no 

esgarçamento crescente dos vínculos sociais e na afirmação mais brutal de 

violências múltiplas, revelando, assim, que serão essas as formas e substâncias de 

uma cidade onde a utopia não faz morada, onde o axé não frutifica. É tempo de 

fazer escolhas, é tempo de plantar futuros – ou não. 
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Nós por nós: redes de enfrentamento à Covid-19 

 

Vera Rodrigues16 

 

Enquanto esse texto é escrito, dados do Ministério da Saúde indicam que a 

população negra é a maioria entre as vítimas da Covid-19, com 50,1% de doentes 

pretos e pardos e entre os brancos esse percentual atinge 47,7%. No mesmo período, 

o levantamento feito pela CONAQ- Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas, em parceria com o ISA - Instituto 

Socioambiental, mapearam 50 óbitos e 203 casos de contaminação pelo 

coronavírus em comunidades quilombolas. Se esses números impactam – ou 

deveriam – ainda que haja a possibilidade de subnotificação, o que isso nos diz 

sobre as desigualdades étnicorraciais? O que isso nos diz sobre aqueles(as) cujo 

marcador social inscrito na pele aponta para as disparidades na área da saúde? Na 

busca de respostas evidenciamos algumas análises e reflexões, especialmente de 

intelectuais negros(as) e indígenas, por entendermos a necessária 

representatividade acadêmica. Iniciamos com a recente fala da antropóloga e 

pedagoga Nilma Gomes, na qual ela enfatiza que o racismo estrutural produz 

desigualdades estruturais que se fazem sentir nas disparidades no acesso à saúde 

pública da população negra. Essa população que habita as vilas, favelas e 

quilombos sente na pele que a pandemia não é democrática não atinge a todos 

uniformemente. Isso é reforçado pelo antropólogo Kabengele Munanga que assim 

nos diz: 

 

Esses fatores, racismo e situação social, têm uma relação dialética 
que você precisa considerar para entender por que os negros vão 
constituir a grande maioria [das vítimas da Covid-19], se não 
tomarmos cuidado. (Munanga, 2020) 

 

Essa fala de Munanga tem o provocativo título de “Mudar as Coisas”. Se 

pensarmos que a ideia de mudança foi o motor para a implementação a passos 

largos de uma agenda neoliberal que elege os ditames da economia e sua lógica, 

em detrimento da presença do Estado e políticas públicas em áreas fundamentais 

em áreas como educação e saúde, qual a perspectiva de mudança para a populações 

 
16 Professora do Programa Associado de Antropologia UFC-Unilab. 



HaoS convida Unilab 
 

 

44 

 

negra? Se como nos informa o pesquisador Dennis Oliveira (2020): Só para lembrar: 

47,3% dos trabalhadores negros estão no mercado informal, 80% dos usuários do 

SUS se autodeclaram negros. Em outras palavras, estamos falando de situações 

que atingem a população negra na sua maioria. 

O tema do acesso à saúde assim como as comorbidades específicas, ou seja, a 

existência de doenças simultâneas que são agravadas pelas condições sociais de 

determinada população, potencializa o impacto da pandemia. O estudo recém 

publicado “Covid-19 e Desigualdade no Brasil”, baseado na Pesquisa Nacional de 

Saúde do IBGE de 2013, mostra como os pobres têm, proporcionalmente, mais 

comorbidades. Segundo a pesquisa, enquanto os brasileiros que cursaram somente 

o ensino fundamental somam 42% que têm uma ou mais doenças crônicas 

associadas aos casos mais graves da covid-19, na média da população essa taxa é 

de 33%. Segundo dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), 

no caso da população negra temos a diabetes, hipertensão e, especialmente, a 

anemia falciforme. 

As desigualdades de raça/cor/etnia agravaram o quadro do “sentir na pele” 

quando se deu o deslocamento dos epicentros da pandemia: das zonas nobres das 

cidades para as periferias. De quem contraiu o vírus em viagem internacional de 

lazer para quem contraiu no ônibus superlotado durante seu deslocamento até o 

trabalho. Entre os trabalhadores(as) terceirizados(as), empregadas domésticas e 

equipes técnicas de saúde, setores com expressiva maioria de mulheres negras. 

Exemplo desse quadro, vem do estudo realizado pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen) em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) (2013), 

que nos diz que a enfermagem no país é composta por 86% de mulheres, sendo que 

0,6% (10.132) são indígenas e 53% (955.578) são negras e negros, compondo 46,5% 

dos profissionais da enfermagem que atuam nos serviços públicos de saúde no país. 

São esses profissionais de saúde, em sua maioria mulheres e negros, que além 

de lidar com os riscos de contaminação durante o seu trabalho, conforme 

explicitam as denúncias de falta ou insuficiência de equipamentos de proteção 

individual, também precisam enfrentar dos discursos de ódio aos atos agressivos 

que os criminalizam como aqueles(as) que propagam a doença , ou ainda como 

agentes que colaboram para disseminar o caos em uma visão conspiratória e 
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ideológica da pandemia. Se for possível ler isso na chave do racismo estrutural, 

fiquemos com as observações do jurista Silvio Almeida: 

 

(...) ele [racismo estrutural] é um elemento que integra a organização 

econômica e política da sociedade(...) as expressões do racismo no 
cotidiano, seja nas relações interpessoais , seja na dinâmica das 
instituições são manifestações de algo mais profundo, que se 
desenvolve nas entranhas políticas e econômicas da sociedade ”. 
(Almeida, 2019, p.15-16) 

 

Esse racismo vivenciado no cotidiano, como no caso dos profissionais de saúde, 

nos alerta para a dimensão extrema que assume esse fenômeno, especialmente se 

pensado em um contexto de calamidade pública. Isso porque mesmo dentro desse 

contexto, esperamos ter o que a cientista política Céli Pinto (2020) tratou como 

“um conjunto de condições que nos possibilitem uma vida vivível”. Tais condições, 

sejam elas de acesso à alimentação, saúde ou tratamento digno, são afetadas ou 

melhor atravessadas por raça/cor, gênero e classe social. Esse tripé baliza as 

desigualdades étnicorraciais e compromete a sobrevivência. 

Hoje a sobrevivência poderia ser pensada como o “direito universal à 

respiração” discutido pelo filósofo Achille Mbembe (2020). O autor trata disso 

como um direito fundamental à existência. Esse direito é constantemente violado 

toda vez que uma voz negra diz “Eu não consigo respirar” e outras vozes negras 

bradam que “Vidas Negras Importam” e “No justice. No peace”. Esse existir é uma 

luta constante de populações negras e indígenas em qualquer lugar do mundo, onde 

o Estado perpetua desigualdades e não reconhece direitos fundamentados nesse ato 

de existir. No caso brasileiro, as demandas por políticas públicas de saúde 

específicas para essas populações são um exemplo disso. Em novembro de 2006 foi 

criada a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra como uma 

conquista social do conjunto do movimento negro brasileiro. Naquele momento o 

direito à saúde era visto como um 

 

Fundamento constitucional e condição substantiva para o exercício 
pleno da cidadania. É eixo estratégico para a superação do racismo 
e garantia. de promoção da igualdade racial, desenvolvimento e 
fortalecimento da democracia. (Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra, 2007). 
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A inclusão da pauta da saúde e da promoção de igualdade racial de forma 

alinhada era algo já muito esperado e que surgia como uma perspectiva de 

mudança nos encaminhamentos da saúde pública no país. Também, a partir de 

2006, as comunidades quilombolas são referidas em documentos relativos à 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e à Política Nacional de 

Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. Em todos esses 

documentos, que traziam no papel a palavra “cidadania” e nas suas trajetórias a 

marca de “conquistas sociais”, havia uma expectativa de sua efetiva concretização, 

para além daquela primeira década do século XXI, momento em que emergem. 

Essa expectativa esbarrou na adesão prática de seus instrumentos pelo sistema 

de saúde público, bem como no entendimento e inclusão do racismo como 

determinante social na área da saúde. Hoje, quase duas décadas depois, assistimos 

ao flagrante desmonte dessas políticas públicas em um cenário de pandemia. Não 

sabemos ainda o quanto isso irá repercutir no saldo de vidas perdidas na pós-Covid 

19, mas já é possível afirmar o quanto as desigualdades etnicorraciais aprofundam 

e “escancaram” o fosso em que negros e indígenas distam do restante da população 

brasileira. Outra coisa que podemos afirmar é que na ausência do Estado e no 

enfrentamento a essas desigualdades essas populações estão se mobilizando e 

lutando por suas vidas. 

O que fazer? Essa foi a pergunta lançada pelo sociólogo Deivison Faustino 

(Nkosi) no seu texto “O Coronavírus e a quarentena que não chega na Periferia” 

(Faustino, 2020). Sem negar a impossibilidade do cumprimento absoluto das regras 

de isolamento para quem vive em espaços pequenos e compartilhados com muita 

gente e/ou ainda de quem faz uso de transporte público, geralmente lotado, o autor 

se afasta de um certo “fatalismo” e se propõe a dialogar em termos de soluções 

possíveis dentro da realidade social das periferias localizadas nos grandes centros 

urbanos. E foi nessa lógica do “que fazer” que um processo de mobilização em 

diferentes frentes foi se constituindo em territórios negros, aqui pensados na 

categoria de periferias/favelas e quilombos. Uma mobilização, que talvez possa ser 

considerada o “start” desse processo foi protagonizada pela “Coalizão Negra por 

Direitos”, uma articulação nacional de organizações e coletivos negros, demandou 

no início de abril a inclusão de raça e gênero nos informes oficiais sobre o 

coronavírus. A partir disso, se desenha um quadro de ações múltiplas norteadas 
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pela organização e redes de ajuda mútua, em várias partes do país e em diferentes 

frentes de enfrentamento à Covid 19.  

Destacamos aqui as ações da Central Única de Favelas (CUFA, RJ), que vem 

arrecadando doações em dinheiro para o projeto “Mães da Favela”, que prioriza 

as mulheres como gestoras de renda familiar. Temos também o exemplo da União 

de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe (Uneafro - RJ e SP), que 

vem doando cestas básicas e material de higiene para as periferias metropolitanas. 

Ocorrem ações também diretamente das próprias comunidades, como são os casos 

da de Paraisópolis (SP), que desenvolve um projeto de monitoramento de moradias, 

a fim de mapear possíveis casos de Covid-19, além de ter obtido apoio financeiro e 

logístico para contratar uma equipe médica para atendimento local e, somado a 

isso, realizar a distribuição de cestas básicas para a comunidade de Paraisópolis. 

Ações semelhantes vêm de outras periferias como o Morro do Alemão (RJ), Morro 

do Papagaio (MG), Bom Jardim (CE), Jangurussu (CE), onde desenvolvem-se 

campanhas de conscientização da comunidade e formação de redes de ajuda mútua. 

Há outras ações vindas de plataformas digitais como “Plataforma Periferia sem 

Corona”, que se coloca como um “movimento social suprapartidário e 

independente voltado à proteção de direitos de pessoas que residem nas periferias 

das cidades brasileiras”. Essa iniciativa trabalha com os eixos de apoio financeiro, 

mapeamento e otimização do fluxo de hospitais em regiões periféricas e a busca de 

mercado para trabalhadores autônomos. Temos também a Rede AfroSaúde, uma 

“health tech focada em desenvolver soluções que facilitem o acesso da comunidade 

negra aos profissionais e serviços em saúde”. Recentemente lançaram uma rede de 

apoio em saúde gratuita focada no atendimento à Covid-19. As comunidades 

quilombolas também tem se organizado como demonstram a criação da 

plataforma digital “Observatório da Covid-19 nos Quilombos” , fruto da parceria 

CONAQ e ISA. 

Outro destaque vem do projeto “Abraço Quilombola”, uma iniciativa baiana 

de arrecadação de fundos para oito comunidades quilombolas da região de 

Cachoeira/Bahia. As regiões norte e nordeste do país têm um cenário quilombola 

em relação à Covid-19 preocupante. O estado do Pará, por exemplo, concentra até 

o momento o maior número de óbitos. No Ceará, as quinze comunidades da região 

metropolitana têm no tema do acesso à saúde um desafio a ser superado. Como 
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vimos nos exemplos de organização e mobilização aqui trazidos, existem muitas 

batalhas a serem vencidas na guerra travada contra a Covid-19. 
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Casa oprime, a Rua autoriza 
 

Fabiano Saft17 

 

Lar ou exílio? O descortinamento da violência intradomiciliar 

 

 A pandemia de coronavírus potencializou vulnerabilidades comuns à 

população LGBTQIA+, tais como saúde mental, direito à vida e suas mais diversas 

formas de existências. A violência intradomiciliar, neste sentido, não é diferente, 

sendo recorrente em suas narrativas atuais o espancamento e diversas outras 

formas de sofrimento, tal como estupro corretivo; a privação de prazeres, atrelada 

a uma constante vigilância por parte dos pais, preterimento, e distanciamento 

afetivo também precisam ser ressaltadas, uma vez que a violência no ambiente 

familiar não pode ser reduzida ao plano físico.  

 A ONU (Organização das Nações Unidas) reconheceu em um comunicado 

que a crise global está potencializando as dificuldades da população LGBTQIA+ 

e pede a atenção dos países à saúde e às violações de seus direitos humanos no 

contexto da pandemia. O comunicado destaca que ao ficar em casa, crianças, 

adolescentes e adultos LGBTQIA+ estão obrigados a uma exposição prolongada 

a membros da família que não os aceitam, o que aumenta as taxas de violência 

doméstica, agressões físicas e emocionais, assim como danos à saúde mental.  

 O modo como a família lida diante às diversidades de orientação sexual ou 

identidade de gênero estão intimamente correlacionadas a qualidade de vida e 

saúde da população LGBTQIA+. A rejeição ao indivíduo acarreta maior 

probabilidade de problemas de saúde mental como ansiedade, depressão ou 

ideação suicida. 

 Castañeda (2007), em um diálogo direto sobre diversidade sexual, aponta que 

quando uma pessoa se reconhece homossexual, não existem benefícios visíveis. 

Diferente disto, confrontam-se com um futuro isolado que tendenciosamente trará 

 
17 Graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Ruy Barbosa (UniRuy). Atua como Psicólogo 

Clínico atendendo a jovens, adultos e idosos. Possui experiência de atendimento clínico à pessoas 

LGBTQIA+ vítimas de violência de gênero. Além disto, tem abordado a importância da 

intersetorialidade com outras áreas do conhecimento, como por exemplo, Arquitetura e Urbanismo, 

Geografia e as Ciências Sociais. Atua principalmente nos seguintes temas: Diversidade Sexual, Relações 

de Gênero, Psicologia da Saúde, Saúde do Trabalhador e Direitos Humanos. 
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conflitos com a família e a sociedade. Assumir-se homossexual, em sua perspectiva, 

não parece uma volta ao lar, mas, antes, um exílio, não existindo uma relação 

harmônica com a casa. 

 

A pandemia “desmascarando” vulnerabilidades 

 

 Grande parte da comunidade LGBTQIA+ optou por uma autossegregação. 

Trata-se de um processo histórico, onde pessoas deste segmento social não eram 

bem-vindas em ambientes quaisquer: boates, bares, clubes, etc. Hoje, na maioria 

das cidades brasileiras e do mundo, existem estes espaços e até mesmo instituições 

religiosas, destinadas à comunidade LGBTQIA+. Apesar de as constantes lutas 

por acesso democrático às cidades, grande parte da população LGBTQIA+ 

continua a optar por estes lugares “guetificados”, por verem nele uma possibilidade 

de libertação, que lhes resguardam das violências sofridas em seus bairros, 

trabalhos e sobretudo no seio familiar. É perceptível que tais lugares contribuem 

para a materialização de uma fraternidade e, principalmente, acolhimento.  

 O contexto de isolamento social atrelado à pandemia da Covid-19 trouxe 

desafios e problemas para as cidades e isso reflete diretamente nas relações 

interpessoais. No contexto das pessoas LGBTQIA+ que não convivem com 

aceitação familiar, isso traduz-se, de uma forma explícita, na redução de sua “rede 

de apoio”, atrelada ao impulsionamento de violência doméstica. O conceito de 

rede de apoio trata-se exclusivamente destes espaços que estão atrelados à liberdade 

e destes encontros com semelhantes, que rotineiramente reforçam e autorizam as 

suas identidades. Além disso, o isolamento reforça uma convivência obrigatória 

com pessoas que não legitimam a sua existência. 

 No dia 17 de junho, já imerso nas circunstâncias de isolamento social, e 

considerado o dia de Combate a Homofobia, Demétrio Campos, 23 anos, homem 

Trans, negro, não suportando mais as condições de violência às quais a sociedade 

lhe impunha, suicidou-se. Demétrio foi encontrado em sua casa, na cidade de São 

Paulo. Em suas redes sociais, Demétrio Campos constantemente propunha 

espaços de discussão sobre aceitação, dificuldades enfrentadas por ser um homem 

Trans e depressão. A morte de Demétrio comoveu toda a comunidade 
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LGBTQIA+ e trouxe à tona discussões sobre o racismo, a transfobia e a depressão 

vivida pela comunidade.  

 Este fato comoveu a comunidade LGBTQIA+, que desde então têm explorado 

estratégias de enfrentamento às vulnerabilidades decorrente ao isolamento social. 

Segundo Iran Giusti, fundador da Casa 1, lar de Acolhimento à População 

LGBTQIA+ em São Paulo, desde o início da crise global, houve um retorno 

intenso de ex-moradores. Atrelou o retorno sobretudo pelas demissões, uma vez 

que tratam-se de jovens que não tiveram a oportunidade de estudar e os trabalhos 

que exerciam eram essencialmente no setor de serviços, que deixaram seus 

funcionários completamente desamparados. Guisti relata ainda que tem acolhido 

pessoas que vinham adquirindo maior independência, estudando e conseguindo 

reestabelecer, de alguma forma, laços familiares, situações que acabaram por ficar 

insustentáveis diante do isolamento social.  

 

A casa e a rua 

 

 Para Espinheira (1993), a rua é tida como o lugar da perdição e abandono. São 

inúmeras conotações negativas que repetem-se em relação a este espaço, enquanto 

a casa representa o resguardo da vida. O mar revolto e o porto seguro. Ironicamente 

a comunidade LGBTQIA+ tem experimentado o inverso, diante às circunstâncias 

de isolamento social. Na rua podem-se viver múltiplas identidades. Não há lugar 

para o privado. Afinal de contas, a rua é coletiva. Harvey (2014), em suas reflexões 

acerca do “direito à cidade”, nos ensina que esse direito está correlacionado com a 

ideia de mudá-la e reinventá-la de acordo com as nossas mais profundas 

necessidades e subjetividades. Trata-se de um direito sobretudo coletivo, que reitere 

o princípio da liberdade de suas sociedades, uma vez que o que se chama de 

“subjetividade” é essencialmente social e assumida e vivida por indivíduos em suas 

existências particulares.  

 Aparentemente a comunidade LGBTQIA+ vem agindo há um tempo 

conforme propõe Harvey. Os becos e vielas, bares e boates, estes espaços de 

fraternidade e encontro dialogam fidedignamente com a proposta de reinventar. 

Ressignificar conforme suas subjetividades. O direito à cidade e os jogos de 

sobrevivência de uma população que tem como seu maior desafio a vida. 
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 Neste contexto, o que aparece como emergente é a relação com a casa, com a 

família. A pandemia age descortinando opressões: a ampliação do estigma 

destinado a população LGBTQIA+, as opressões cisheteronormativas e diferentes 

formas de violência, condutas que levam a impactos estruturais na vida e nos 

corpos dos sujeitos. Precisamos enxergar o sofrimento humano em articulação com 

o seu plano de vida. Vida essa em suas infinitas manifestações: dor, sofrimento, 

medo, desamparo, desigualdades, iniquidades, etc. Enquanto Psicólogo, proponho 

recorrentemente um diálogo intersetorial, pretendendo fortalecer as políticas de 

equidade no enfrentamento a tais vulnerabilidades. A pandemia só nos mostra o 

quanto este diálogo é emergente. 
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Imigrantes, direitos e a pandemia da Covid-19 
 

 
Carla Craice da Silva18 

Luís Felipe Aires Magalhães19 

 
 

 
  

Daria tudo para não sair de Angola. Seria até um 

alívio se me mandassem de volta. Sabia que não era 
bem-vindo.  

 

 Também os Brancos Sabem Dançar, de Kalaf 

Epalanga  

 

 

Migrar carrega consigo a transformação. O significado de migração não se 

restringe a atravessar uma fronteira, sobretudo se é colocado em um espaço social, 

cultural e político, muitas vezes, desconhecido. Tem-se o acolhimento da 

sociedade receptora do imigrante, contudo é a hostilidade a responsável em grande 

medida por tornar o cotidiano do imigrante mais penoso. O presente ensaio reflete 

sobre os direitos dos imigrantes e as diversas barreiras enfrentadas por eles em 

especial por aqueles vindos do Sul Global, região de onde se origina a maioria dos 

imigrantes na atualidade, barreiras estas que se tornam mais evidentes neste 

momento da pandemia.  

  

Migração e direitos 

 

O imigrante carrega consigo um sentimento ambivalente: um estado 

provisório que atravessa suas relações com a sociedade de imigração e atinge, 

frequentemente, o seu próprio sentimento, desejando estar temporariamente no 

lugar; ao mesmo tempo em que a situação da imigração se mostra duradoura, 

muitas vezes para toda a vida (Sayad, 1998). De fato, não se está necessariamente 

 
18  Docente do Instituto de Humanidades e Letras Malês (IHLM) da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Pesquisadora do Nyemba e do Observatório da Vida 

Estudantil. 

19  Pós-Doutorando no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Coordenador-Adjunto do Observatório das Migrações 

em São Paulo (NEPO-Unicamp). 
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temporário no lugar de imigração, o sentimento de provisoriedade se constrói, em 

grande parte, pela hostilidade da sociedade receptora no âmbito social e político. 

Igualmente, o imigrante carrega uma dupla ausência. Onde ele está fisicamente 

presente, é um invisível, do ponto de vista da ocultação histórica promovida pelo 

pensamento de Estado e aplicado a todas e todos que não correspondem ao sujeito 

“nativo”, o ser nacional. Onde ele está fisicamente ausente, está ainda presente, 

em termos dos recursos que envia e das memórias que deixou - que lhe fazem 

suportar a dose adicional de exploração do trabalho de que é objeto na sociedade 

de destino ou de trânsito.  

No Brasil, o direito aos imigrantes é garantido tanto pela Constituição 

Federal (Brasil, 1988), que diz no seu artigo 5º que “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade” bem como pela Nova Lei de Migração (Brasil, 2017, 

grifo nosso). Assim, o direito aos benefícios sociais, incluindo o Auxílio 

Emergencial, é de todos os residentes no território nacional, brasileiros e não-

brasileiros, não havendo qualquer distinção. Apesar do direito aos benefícios 

sociais, o acesso aos mesmos enfrenta barreiras de diversas naturezas, como 

linguística, de documentação, ou mesmo a xenofobia. Alguns imigrantes não 

possuem o português como primeira língua, o que dificulta a compreensão sobre 

seus direitos. Outros, por estarem em situação indocumentada, receiam buscar seus 

direitos, tendo em vista as crescentes ameaças de expulsão do país. Os solicitantes 

de refúgio, por sua vez, vivem o limbo de uma condição cada vez mais 

permanentemente temporária, e não têm seus protocolos de solicitação de refúgio 

reconhecidos como documentação legal, o que também os impede de acessar 

direitos. 

Na ausência de políticas públicas específicas para imigrantes, muitos 

acabam por depender das redes de apoio - outros migrantes, associações ou 

organizações da sociedade civil - onde circulam informações e se presta assessoria 

sobre como acessar os benefícios sociais. Ultrapassada esta primeira barreira, as 

orientações sobre a documentação necessária nem sempre contemplam as 

especificidades dos imigrantes. E mesmo quando contemplam, há uma falta de 

orientação dos profissionais dos órgãos públicos que as recebem, que não 
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compreendem que a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM)20 como o 

documento oficial para os imigrantes, dificultando, novamente, o acesso aos seus 

direitos. 

 

Migração e o contexto da pandemia 

 

Os imigrantes se encontram em situação mais vulnerável em termos 

socioespaciais. A vulnerabilidade social e espacial em que vivem parcelas 

importantes da população brasileira em contexto urbano tem, através da 

sobreposição de carências, feito do aspecto social fator mais determinante que a 

composição etária tanto dos casos como dos óbitos por Covid-19 (Bógus e 

Magalhães, 2020). Retomando a proposição de Basso (2013), os “periféricos na 

periferia” habitam regiões da cidade com escassa estrutura médico-hospitalar e de 

assistência social. Especialmente em São Paulo, imigrantes internacionais 

concentram-se justamente em bairros que têm apresentado maiores taxas de 

letalidade da doença, como Pari (1,18 óbitos por 1000 habitantes em 27 de Maio 

de 2020), Brás (0,97 óbitos), Artur Alvim (0,95 óbitos), Belém (0,91 óbitos) e 

Carrão (0,90 óbitos).  

Além disso, as desigualdades são profundamente racializadas, razão pela 

qual também a população negra são as principais vítimas da pandemia. Existe uma 

ausência da informação étnico racial derivada da ausência de declaração do quesito 

raça-cor em documentos fundamentais na pandemia, as Autorizações de 

Internação Hospitalar (AIH) e Declarações de Óbitos. Mesmo assim, é possível 

observar as desigualdades raciais através da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios sobre Covid-19 (PNAD-Covid-19), elaborada em caráter 

extraordinário pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

mensurar os efeitos da doença na saúde, no emprego e no nível de isolamento social 

da população brasileira. Estimou-se que dos 4,2 milhões de brasileiros que tiveram 

algum sintoma da Covid-19, 70% eram de cor preta ou parda (que são, por sua vez 

54% da população brasileira). Outro levantamento, realizado pela empresa de 

consultoria Lagom Data a partir de dados do Sistema de Informação da Vigilância 

 
20 Com a Nova Lei da Imigração (BRASIL, 2017), a Carteira de Identidade de Estrangeiro (CIE) foi 

substituída pela CRNM, assim como o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) pelo Registro Nacional 

Migratório (RNM). 
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Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) do Ministério da Saúde, estimou que 61% 

dos óbitos totais de Covid-19 foram de pessoas pretas ou pardas.  

 Por fim, a ausência ou desobrigatoriedade de informar a nacionalidade e o 

status migratório nos cadastros médicos, AIH’s e Declarações de Óbito (DO) são 

aspectos que revelam a invisibilidade de imigrantes inclusive nos registros 

administrativos e nas informações vitais em nosso país. Isso nos remete, 

novamente, à dupla ausência apontada por Sayad (1998), e impõe dificuldades 

importantes para uma identificação mais precisa sobre como a Covid-19 tem 

impactado nas condições de vida e na mortalidade de imigrantes em nosso país.  

Por esta razão, as associações migrantes e entidades de acolhimento e 

defesa de direitos humanos de imigrantes no Brasil propuseram emenda, já 

adicionada ao PL 2726/2020, que: 

 

Determina aos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde e 

instituições privadas de assistência à saúde a inclusão nos registros 
de pessoas suspeitas de contaminação, contaminadas, 
hospitalizadas e falecidas por Covid-19 de marcador étnico-racial 
conforme as categorias do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, de localização e de gênero, para a produção de dados 
oficiais de contaminação e mortalidade pela Covid-19 e que tais 

dados passem a fazer parte da apresentação pública dos dados de 
infecção e mortalidade (Brasil, 2020). 
 

 

Este PL está em apreciação no Plenário da Câmara dos Deputados em 

regime de urgência desde maio, porém não há previsão para ser votada. De acordo 

com o sanitarista James Berson Lalane, natural do Haiti e mestrando no Programa 

de Pós-Graduação em Medicina Preventiva da USP, “a falta de dados sobre os 

migrantes cria obstáculos dentro do sistema de saúde, traz resultados negativos nas 

formulações de políticas públicas de saúde aos migrantes, e dificulta a inserção do 

migrante dentro da sociedade” (Delfim, 2020).  

As reflexões realizadas até aqui apontam para a importância da mobilização 

dos imigrantes como estratégia de superação dos entraves colocados pelo 

pensamento de Estado e pela xenofobia institucional em nosso país. Neste sentido, 

as mobilizações são essenciais para denúncia dos crimes contra imigrantes, para a 

elaboração da Nova Lei de Migrações, para fomentar a criação de centros de 

referências para imigrantes e refugiados e será, certamente, o caminho para que o 

futuro pós-pandemia seja socialmente justo e permita uma acolhida 
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verdadeiramente humanitária àqueles que têm nosso país como local de trânsito 

ou de destino.  
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Entre a Necropolítica Mundial, Estigmas e os Saberes Africanos: o 
legado da África no combate à Covid-19 

 

Paulo Gomes Vaz21 

 

Eles combinaram de nos matar, mas nós 

combinamos de não morrer.  

Conceição Evaristo 

 

Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual estamos enclausurados em estado 

de introspeção, mas a única certeza é a de que presenciamos a face mais cruel e 

sem precedentes da história da humanidade. A Covid-19 representa uma das tristes 

páginas da história do nosso tempo, que já resistiu aos escombros das guerras, da 

escravidão e, agora, se reacendem novas ondas de discursos eurocentrados, 

coadunando com o que Edward Said (2007, p.13), na obra O Orientalismo: o Oriente 

como invenção do Ocidente, caracteriza a forma mais concreta de como o ocidente 

atribui identidades às outras nações não ocidentais. Nesse imaginário eurocentrado, 

socialmente construído de “outro”, o oriente é tratado como o bárbaro, o exótico 

e incivilizado, o outsider - envolvendo ainda a uma serie de estereótipos e clichês, 

que resume o oriente num objeto que está simplesmente à serviço do ocidente.    

Talvez seja difícil admitir, mas aprendemos que com a Covid-19 e a 

consequente recessão econômica, parte do “oriente”, como assim é generalizado e 

banalizado pelo ocidente, a República Popular da China agora é chamada pelo seu 

próprio nome e redutivamente estigmatizada pelo vírus. A banalização mais infeliz 

sobre o orientalismo se trata do discurso do presidente estadunidense, Donald 

Trump, ao conceder cinicamente o nome da doença de vírus-chinês.  

Data vênia presidente Donald Trump, mas esses discursos reforçam um tipo de 

“estigma grupal” contra os asiáticos, que expressa a depreciação que até então 

parecia estar em estado de hibernação, e agora ganha maior notoriedade, partindo 

 
21 É natural de Guiné-Bissau. Professor Adjunto de relações Internacionais no Instituto de Humanidades e 

Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), no campus dos 

Malês em São Francisco do Conde/Bahia, atuando principalmente nos seguintes temas: Epistemologias do 

Sul, Decolonialidade; Estudos Étnicos, Globalização; Manifestações das formas de trabalho Africano com 

foco nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Tem experiência na área de sociologia 

econômica, com ênfase nas questões sobre economia informal (as chamadas novas e velhas 

informalidades); culturas do trabalho e mobilidades urbanas, migrações; redes e circuitos da economia 

(networks). 
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para uma escalada de discursos xenofóbicos, destilados de extremismos e/ou 

radicalismos, que reconhecem o “outro”, o chinês, o estranho, a partir do olhar 

diferenciador, e este “olhar” não é natural nem espontâneo, mas moldado – seja 

pelas ideologias raciais, preconceituosas ou mesmo pelo ímpeto nacionalista (Vaz, 

2018,p.37). 

A despeito disso, diante de todas as esquisitices, a realidade dos fatos 

demonstram que o vírus não separa os nobres dos plebeus; os gregos dos troianos, 

os yankees dos chineses, ao contrário, a carga viral ultrapassa as fronteiras étnicas 

e biológicas, desafiando os limites da ciência e da humanidade, em um momento 

que coincide mais ou menos com a degradação dos sistemas de políticas públicas 

e direitos sociais por modelos econômicos e políticos hegemônicos, conduzindo-

nos para a barbárie.  

Dentro dessa linha de cretinices ideológicas há quem diga que os investimentos 

em um sistema único de saúde, são investimentos desnecessários, 

concomitantemente se alinham aos mesmos discursos homicidas dos líderes 

extremistas e sociopatas que preteriram o lockdown, clamando pela livre circulação 

de pessoas para retroalimentarem o sistema capitalista em crise. Tudo isso nos traz 

elementos que abrem precedentes para uma série de questões, quais sejam: 

Estariam os governantes (des)interessados em salvar vidas ou em salvar a 

economia que já se encontra em estado de recessão aguda?  

Talvez seja difícil admitir, mas a pandemia joga por terra a famosa expressão 

“a mão invisível do mercado” preconizado por economista Adam Smith (1983, 

p.379), sobre a participação restrita do estado na economia, no sentido pelo qual o 

estado só atuaria na economia quando a iniciativa privada não tivesse interesse em 

desenvolver a atividade no setor. Porém, na pratica, se viu copiosamente o 

desespero dos líderes neoliberais a adotarem o Plano Marshall para conterem a 

“catástrofe” das suas economias, injetando míseros valores aos trabalhadores 

informais.  

Talvez seja difícil admitir, mas aprendemos também que com parcos recursos 

e com sistemas de saúde ineficientes, muitos governos dos países Africanos foram 

assertivos em declarar a rigidez no confinamento social, pois mesmo quando ainda 

não haviam casos suspeitos da doença, as fronteiras físicas foram imediatamente 

bloqueadas. Ademais, o comportamento assertivo da população em usar os 
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métodos tradicionais para prevenção e amenizar os sintomas, a exemplo do 

Chá de Artemísia, entre outros, também podem ter contribuído para conter a 

pandemia.  

Essas estratégias de explorar os conhecimentos da natureza e os saberes 

milenares a partir de suas ancestralidades imbuídas em categorias ontológicas e 

epistemológicas da filosofia africana expressa o “plurimundo” de filosofia “ubuntu 

do mundo”, no sentido pelo qual, coisas não têm a fixidez e inflexibilidade que 

acreditamos que elas tenham. As coisas são mutáveis e em movimento na Terra, 

no céu, em baixo d’água etc. (Obenga apud Ramose 2011, p.16). 

Com essa cosmovisão africana podemos notar que, além de reflexões e 

questionamentos, se exige muito de pesquisadores e/ou intelectuais refutarem 

discursos monológicos e universalistas para os discursos plurais e decoloniais, 

remetendo ao que Boaventura de Sousa Santos (2007) chama de ecologia de 

saberes. Uma concepção que não significa o demérito (descredibilizar ou 

demonizar) a ciência e nem tampouco o de “endeusar” os saberes africanos, mas a 

África fez o seu dever de casa, posto que o diálogo entre a sociedade civil e o Estado 

sobre medidas alternativas de prevenção foram atendidas. Há um “senso comum” 

existente em muitos dos governos de países africanos em serem mais tolerantes no 

tocante a demanda da população em recorrer à medicina tradicional como 

alternativas de conter as doenças, essencialmente quando não há vacinas 

disponíveis, e que muitas vezes trazem resultados eficazes, porém invisibilizados 

pelo saber cientifico. 

Ilações essas que faz Boaventura (2007), a esgrimir com razão, que o 

pensamento ocidental é um pensamento abissal, que consiste num sistema de 

distinções visíveis e invisíveis de “[..] Tudo aquilo que é produzido como 

inexistente é excluído de forma radical porque permanece exterior ao universo que 

a própria concepção da inclusão considera como o “outro” (Santos 2007, p.71). 

Daí para abordagens eurocêntricas, o território africano se constitui como a zona 

colonial e portanto passível de violência, é a zona do não conhecimento e da 

ilegalidade. É a zona imperativa do estado de exceção, onde a norma é 

transformada em caos e o caos em norma. Esse quiproquó é construído no ocidente, 

mas é banalizado no imaginário social dos corpos colonizados, transcorrendo em 

colonialidade do poder, colonialidade do ser e do saber.  
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Nessa mesma engrenagem, Frantz Fanon (1968) foi perspicaz ao apontar o 

colonialismo epistemológico como ponto fulcral da opressão, na medida em que 

esse opera sob as diretrizes de hierarquização e diferenciações dos saberes, 

concebendo de forma parcial os problemas globais, plasmado como uma espécie 

de “dois pesos e duas medidas”, debruçado em associar elementos da África à 

categorias periféricas. Hegel chega a afirmar a que a África não tem história. “A 

África não é um continente histórico; ela não demonstra nem mudança nem 

desenvolvimento” (Hegel apud Fage, 2010, p.8). Essa afirmação do Hegel não só 

desmerece a historiografia Africana assim como subestima aquele que é 

considerado o pai da filosofia da história, o tunisiano Ibn Khaldun (Fage, 2010, 

p.3).  

Ora, a sabedoria ancestral africana resiste aos tempos e a sua história deve ser 

reescrita. Ki-Zerbo (2010) argumenta que é preciso (...) “retornar à ciência, a fim 

de que seja possível criar em todos uma consciência autêntica” (Ki-

Zerbo,2010,p.XXXII). Portanto, isso nos imprime possibilidades de profundas 

reflexões e de filosofarmos acerca das nossas condições humanas e ontológicas: 

 

A África é o berço da humanidade. Todos os cientistas do mundo 
admitem hoje que o ser humano emergiu na África. Estou certo de 
que, se Adão e Eva tivessem aparecido no Texas, ouviríamos falar 

disso todos os dias na CNN. É verdade que os próprios africanos 

não exploram suficientemente esta “vantagem comparativa”, que 
consiste no fato de que a África foi o berço de invenções 
fundamentais, constitutivas da espécie humana durante centenas de 
milhares de anos (Ki-Zerbo, 2009. p.13). 

           

O silenciamento da história como condição existencial de que os outros são 

sempre inferiores constitui-se o arcabouço da ideologia eurocêntrica, construída 

essencialmente a partir da Revolução Francesa (sob o lema – Liberdade, Igualdade, 

Fraternidade) e do Iluminismo. Sob o víeis de superar o obscurantismo e encontrar 

a luz em nome da razão (e da ciência) trouxeram contribuições valiosas, tais como: 

a revolução industrial, a chegada de homem à lua etc. Mas também fora em nome 

da ciência que a humanidade experimentou os paradoxos das consequências do 

capitalismo: desde os cruéis bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki aos 

inúmeros agravamentos de focos de tensões perpetradas por Estados Unidos e de 

seus aliados para reafirmarem suas ofensivas (neo)imperialistas.  
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Em nome do ratio ocidental, levaram os dois envaidecidos e soberbos médicos 

franceses (professores Jean-Paul Mira e Camille Locht durante um programa 

televisivo) a proporem que a vacina contra a Covid-19 fosse testada em africanos, 

como se tratassem de uma espécie de “cobaias”, mesmo que esse continente não 

seja o epicentro dessa doença.  

Fatos como esses só vieram a confirmar que a “necropolítica mundial” está em 

curso, persistindo a uma escalada cada vez maior em estratégia de extermínio dos 

corpos negros, por intermédio da política da morte, engendrado pela metrópole 

europeia nas periferias do capitalismo (Mbembe: 2018; 2018b).  

O conceito de necropolítica cunhado pelo filósofo camaronês, Achille Mbembe 

(2018), se refere pela maneira como o estado administra e/ou “controla” a sua 

população em quem deve viver e quem deve morrer. No entretanto, para sustentar 

a sua teoria, o autor retoma o debate sobre os conceitos de biopoder-biopolítica de 

Michel Foucault, ao qual Mbembe afirma que não se sustenta a ideia de um estado-

nação “protetor” destinado a salvar todas as vidas humanas, pois o que ocorre na 

prática, são as estruturas ideológicas entrelaçadas à política da morte, engendradas 

pelo próprio Estado, determinando quem deve e de que forma deve morrer. 

A despeito desse cenário, os teóricos da Escola de Frankfurt, Adorno & 

Horkheimer (1985) também que já vinham invocando reiteradamente para os 

perigos da instrumentalização da razão movida pela dominação política e pelo 

ímpeto de lucro provocaria irreparáveis destruições, que envolveria povos numa 

situação onde não há escapatória. 

Dito isto, significa dizer que, por qualquer dimensão que se queira olhar, nota-

se que os racionalismos Kantiano (1983) e Cartesiano (1979) que se propunham o 

progresso com base nas experimentações e racionalidade, anunciados como “tábua 

de salvação”, pode nos (re)conduzir à verdadeira fase mais cruel, moribunda e 

putrificada. 

Um mundo emaranhado que Zygmunt Bauman (2008), define enfaticamente 

como a desconfiguração do caráter humano que consiste na transformação das 

pessoas em mercadorias e as mercadorias em pessoas. Nessa mesma esteira de 

análise, o saudoso intelectual Brasileiro, Milton Santos (2000) já afirmava que 

vivemos em um mundo de espíritos confusos e confusamente percebido, que 

impede o nosso entendimento do mundo real e das nossas sociedades.  
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Por sua vez, o crítico ferrenho da razão instrumental, Jürgen Habermas (2012) 

afirma que, para esquivamos da colonização do mundo da vida, a única saída seria 

a razão comunicativa (mediação entre os saberes), de forma democrática, em busca 

de soluções.  

Decerto, o que eu quero deixar com esse excerto de análise é que a ciência é, e 

continuará sendo, a solução para resolver os problemas atuais e futuros, porém há 

de se de admitir que é a mesma que expressa princípios iluministas, que 

embranquece as categorias de inteligência e conhecimento, invisibilizando os 

saberes populares que já têm seus efeitos práticos e legitimados em comunidades 

locais.  

Talvez seja difícil admitir, mas as estatísticas apontam que até neste exato 

momento, o continente Africano consegue se conter com maestria a propagação 

do vírus, contrariando as pesquisas que o apontavam copiosamente como último 

epicentro e que seria destroçado pela doença, devido a debilidade da sua 

infraestrutura e sistema de saúde precário. No entanto, é importante destacar que, 

para além de ter a menor faixa etária do mundo, quando comparado aos demais 

continentes, somam-se o fator climático, os saberes da medicina tradicional e 

experiências de vírus anteriores, que, provavelmente, contribuíram para 

sedimentar o reduzido número de óbitos.  

Para finalizar, quero dizer que não é a hora de cantar vitória, porque não se 

trata de uma corrida olímpica, mas é preciso que as lições dessa pandemia abram 

precedentes ao diálogo e/ou a mediações, isto é, criar mecanismos que possibilitem 

a ecologia de saberes. Parafraseando Lula: “[..] apesar das nossas diferenças, a 

humanidade está convencida de que não existe saída individual para nenhum país, 

precisamos de encontrar saídas conjuntas”, tanto a nível das infraestrutura, bem 

como o de expurgar o sentimento de ódio impregnado nas sociedades que se dizem 

ser “civilizadas” modernas e igualitárias.  

Oxalá que, quando tudo isso terminar, iniciemos um novo normal na 

economia, nas políticas públicas e nas epistemologias.  

 

 

 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/bbc/2020/05/12/interna_internacional,1146427/coronavirus-o-que-esta-por-tras-da-aparente-resistencia-da-africa-a-p.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=qis9zAoR_Zk
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Sociabilidade à mesa em tempos de pandemia  
 

 

Fabiana Paixão Viana22 

 

 

O carnaval é tempo de festa e permissividade, em que quase tudo é tolerado. 

No entanto, ele tem os dias contados, pois, “a gente trabalha o ano inteiro por um 

momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo 

se acabar na quarta-feira” (Jobim; Moraes, 1959). Em 2020, a Quarta-feira de 

Cinzas não foi triste somente pela volta à realidade, mas por ter findado, com ela, 

o estado de segurança e normalidade até então conhecido: nela foi registrado o 

primeiro caso da Covid-19 no Brasil (Saúde, 2020). 

Em 26 de fevereiro de 2020 inaugurou o período da quaresma na tradição 

religiosa católica, mas também deu início ao sentimento de insegurança, apreensão 

e mudança de comportamentos em toda a população brasileira. Se, antes tratava-

se de uma doença estrangeira, distante, a Covid-19 tornou-se cada vez mais 

próxima, através de casos personificados (com nomes, rosto e histórias), enxurrada 

de informações em meios midiáticos, instruções sobre higienização e necessidade 

de distanciamento; além da disseminação de fake news e busca desenfreada por 

máscaras, álcool 70 e itens de consumo em supermercados e farmácias. 

O novo coronavírus chegou à Bahia através de viajantes, mas, em pouco 

tempo os casos positivos aumentaram, levando o Governo do Estado da Bahia 

instituir o Decreto Nº 19.529 de 16 de março de 2020, que regulamentava medidas 

temporárias para o enfrentamento da Covid-19 em todo o estado. Entre elas, a 

suspensão de férias e licenças estatutárias de servidores da saúde, suspensão das 

aulas em todos os níveis em instituições educacionais baianas e a proibição de 

eventos com público superior a 50 pessoas (Bahia, 16 de março de 2020). 

Dias depois, foi assinado o Decreto Nº 19.586 de 28 de março de 2020 

(Bahia, 27 de março de 2020) reiterando a declaração de situação de emergência 

em toda a Bahia e proibindo a circulação de transporte público de passageiros e o 

fechamento de terminais rodoviários em cidades com casos confirmados da Covid-

 
22 Doutora em Antropologia e professora substituta da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). 
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19, incluindo a capital. Destaca-se que este decreto é atualizado diariamente com 

a inclusão e exclusão de novos locais, a depender dos registros de casos positivos 

da doença. 

Estes decretos foram importantes, entre outros, para evitar aglomeração e 

coibir a circulação de pessoas em uma das datas mais importantes de convívio 

familiar na cultura baiana: a Semana Santa – principalmente a Sexta-Feira da 

Paixão, marcada por mesas fartas de comida e de comensais. Destaca-se que, 

apesar da suspensão e fiscalização dos transportes intermunicipais, ainda foi 

possível observar longas filas e aglomerações nos serviços de transporte marítimo, 

o que gerou novas medidas e regras de funcionamento por parte do poder estatal. 

A comida é fundamental para a manutenção do corpo, mas ela também 

envolve aspectos sociais e culturais. Através da escolha de um prato, é possível 

observar os gostos pessoais e familiares, mas também a religião, nacionalidade ou 

região geográfica, classe social e a existência, ou ausência, de problemas de saúde 

e alergias. 

Para além de uma data religiosa católica, a Sexta-feira da Paixão, na Bahia, 

é momento de reunião familiar com a oferta de comidas à base de azeite de dendê, 

sobretudo em Salvador. Na capital, pode-se identificar dois tipos de comida: aquela 

consumida cotidianamente (arroz, feijão, alguma proteína e saladas cruas ou 

cozidas, com poucas variações) e a comida de festa, mais condimentada, 

perfumada e colorida, com ingredientes como o azeite de dendê e o cheiro verde 

(Viana, 2016). 

Apesar de identitária, a “comida baiana”, com azeite de dendê, composta 

por acarajés, abarás, moquecas, vatapá e caruru é mais consumida em restaurantes 

étnicos e em datas especiais e/ou religiosas, tais como Sexta-feira da Paixão e o dia 

de São Cosme e São Damião, em setembro. 

A interdição da carne vermelha na Sexta-Feira da Paixão, na Bahia, vai 

além de uma proibição religiosa. Neste estado, ela tornou-se uma marca cultural 

em que restaurantes oferecem um cardápio diferenciado com carnes brancas e 

comidas com dendê, assim como famílias, que não são adeptas da religião católica, 

que consomem peixes, em formas de moquecas e ensopados, frigideiras com os 

mais variados recheios, caruru e vatapá no final quaresma. As bebidas variam, mas 

não é incomum a presença daquelas alcoólicas, tais como cerveja e vinho. 
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Nas casas baianas, os comensais, nesta data, são familiares e pessoas com 

relações de amizade ou aliança. A comida consumida pode ser feita em diversas 

casas, como no Natal, ou preparada em apenas uma cozinha por uma cozinheira 

experiente, ou um grupo de mulheres que dividem as tarefas em relação ao corte e 

preparo dos ingredientes. Enquanto a cozinha doméstica é território – 

majoritariamente – feminino, os homens reúnem-se na sala ou na área externa 

(quando existe uma), juntamente com as outras mulheres, geralmente mais jovens, 

e crianças para socializarem e estreitarem os laços, enquanto a refeição é preparada. 

Assim como a sala e as áreas externas (varanda e quintal, por exemplo), a 

cozinha, habitualmente, é um local de intensa sociabilidade, onde há desabafos, 

troca de experiências, fofocas e conselhos mais sinceros, além de disputas, 

acirradas e veladas, em relação ao domínio do fogão e a realização de tarefas, 

oscilando entre aquelas mais importantes, com o acesso às panelas, e àquelas 

menos destacadas e prazerosas, como higienização da louça e o descarte dos restos. 

Se o almoço da Semana Santa sofreu mudanças, a busca pelos ingredientes 

fundamentais – tais como peixe, quiabo, camarão seco e azeite de dendê –, 

promoveu grande preocupação e novas medidas de fiscalização por parte do poder 

público, na tentativa de evitar aglomerações, e, consequentemente, novos 

contágios. 

Em Salvador, foi observado aumento de consumidores na tradicional Feira 

de São Joaquim e no Mercado Popular do Peixe, ambos localizados na região da 

Cidade Baixa. Destaca-se que estes dois lugares são frequentados pelos 

soteropolitanos por apresentarem preço competitivo com produtos frescos e de 

qualidade. Entre as medidas municipais encontraram-se o controle de acesso a 

estes locais, a fiscalização em relação ao uso da máscara e atividades de 

conscientização sobre as técnicas de higienização das mãos com água e sabão e 

álcool 70, além do distanciamento entre as pessoas, conforme recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde. 

Em 2020, em meio à pandemia, com números crescentes de casos positivos 

da Covid-19, observou-se mudança nos almoços festivos da Sexta-feira da Paixão, 

aniversários e dia das mães. Enquanto houve aqueles que mantiveram a tradição 

de reunião da família na Sexta-feira da Paixão, através do deslocamento e 

desconsideração do apelo das instituições de saúde e governamentais a favor do 
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distanciamento social e do pedido de “ficar em casa”, também percebeu-se pessoas 

que substituíram a presença física pelo contato virtual, seja por meio de 

videoconferência, seja por ligações ou troca de mensagens e fotografias através das 

redes sociais. Nestas reuniões, as comidas puderam ser compartilhadas através da 

troca de receitas e truques de cozinha, ou ainda com a entrega de marmitas 

deixadas nas portas, com contato físico restrito. 

Prática semelhante foi observada no Dia das Mães, no segundo domingo de 

maio, com a substituição das filas nos restaurantes lotados, pelo aumento na venda 

de flores e outros presentes com entrega domiciliar, sobretudo nos grupos 

domésticos em que não há coabitação. Ressalta-se que, nesse momento, os 

restaurantes soteropolitanos encontravam-se proibidos de abrirem suas portas, caso 

contrário, não seria estranho a presença das filas e dos salões cheios, afinal de 

contas “mãe é mãe!” 

De forma semelhante, os aniversários também sofreram adaptações: 

algumas festas passaram a acontecer de forma remota, cada um em sua casa, 

através de redes sociais e aplicativos, com comidas e bebidas disponíveis nas 

cozinhas de cada convidado. Nas festas virtuais, geralmente, a sociabilidade 

acontece por meio de conversas e brincadeiras onde todos participam de forma 

mais direta. Observa-se também a divisão de grupos por setores de convivência, em 

horários pré-determinados, com salas virtuais diferenciadas para família, amigos e 

colegas de trabalho, por exemplo, de forma que a conversa seja melíflua e que 

ninguém se sinta deslocado. 

É certo que estamos vivendo um momento atípico e que fomos pegos de 

surpresa. Como agravante, além dos números crescentes de casos confirmados e 

de mortes, algumas pessoas ignoram as medidas de isolamento social e o uso de 

máscara de proteção e seguem suas vidas como se fossem imunes ao vírus. A fé, a 

crença em notícias falsas disseminadas nas redes sociais e questões políticas e 

ideológicas podem ser algumas justificativas para que as pessoas sigam suas vidas 

de forma normal, incluindo a realização de festas presenciais, com aglomerações, 

por exemplo. 

Neste cenário, a internet, além de facilitar a propagação das fake news, 

também aproximou as pessoas através das redes sociais e aplicativos. Enquanto 

existe a prescrição do distanciamento físico, ela faz-se mais necessária para a oferta 
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de serviços essenciais como entrega de remédios, produtos de supermercados e 

comidas prontas, e para o estabelecimento de relações interpessoais de 

sociabilidade e apoio, mesmo que de forma remota. 

As relações interpessoais que, até a inserção da Bahia no mapa da Covid-

19, aconteciam na compra, no preparo dos alimentos e ao redor da mesa, agora, 

durante o período da pandemia, precisam acontecer de forma remota na frente dos 

computadores e celulares. Se, antes, era mal visto o uso destes aparelhos eletrônicos 

no momento da comida, agora eles são necessários para aproximar e continuar 

promovendo a socialização durante as refeições, sobretudo em datas festivas. É 

certo que, até a vacina eficaz e segura contra o novo coronavírus, não sabemos o 

quanto ainda teremos que nos reinventar para continuarmos juntos, mesmo que 

fisicamente separados. 
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Quem lava? Quem cuida? O trabalho (in)visível e a pandemia 

 

 

Coletivo Mulheres, Políticas Públicas e Sociedade (MUPPS)i 

 

 

Brasil, julho de 2020, mais de 64 mil mortes registradas oficialmente no país 

por Covid-19. A curva ainda está em escala de crescimento e a maioria dos estados 

segue com decretos de distanciamento social ou abertura gradativa das indústrias 

e serviços, contudo escolas e creches seguem fechadas. Alguns profissionais atuam 

na modalidade “remota”, cumprindo sua jornada de trabalho em suas casas. 

Inúmeros outros estão, desde o início da pandemia, mais expostos à contaminação, 

em razão de seus trabalhos considerados essenciais. Há ainda uma parcela 

significativa de pessoas desempregadas ou que estão impedidas de trabalhar - 

muitas das quais realizavam trabalhos informais antes da pandemia e agora 

dependem dos auxílios emergenciais.  

Nessa conjuntura, as diversas configurações e dinâmicas familiares encontram 

um ponto em comum: mais pessoas estão dentro da casa, exigindo assim uma 

alteração na rotina. O que esta mudança nos provoca a pensar?  Certamente seja 

este o momento para lançar o olhar com mais intensidade para um tipo de trabalho 

que demanda capital humano e tempo, mas é desvalorizado: o trabalho doméstico 

e o trabalho do cuidado. 

Para isto, faz-se importante apresentar as formas pelas quais este tipo de 

trabalho vem sendo executado no Brasil. Pode-se afirmar que, em sua grande 

maioria, o trabalho doméstico e o trabalho do cuidado são executados por 

mulheres elencamos aqui algumas formas de organização das rotinas domésticas 

familiares e dos cuidados: 

 

1. O modelo da “família tradicional”: o homem trabalha fora de casa e a mulher 

responsabiliza-se pelos afazeres domésticos e outros tipos de cuidados com pessoas 

e animais domésticos. Ou seja, neste modelo, a mulher é a única responsável por 

este tipo de trabalho, o qual dada a sua não remuneração, ou quando remunerado, 

muito abaixo da sua relação com a força de trabalho dispensada, consideramos 
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“invisibilizado”. Vale salientar que foi este modelo que sustentou por longos anos 

o capitalismo patriarcal, submetendo a mulher à força do poder econômico do 

homem. 

 

2. No segundo modelo as mulheres têm um emprego remunerado fora de suas 

casas e também desempenham o trabalho doméstico: são responsáveis pela higiene 

da casa e por todas as tarefas relativas ao cuidado: cuidam de crianças, resolvem 

os conflitos, escutam os dramas familiares, decidem o que comer, onde passear, 

frequentam reunião das crianças, organizam passeios e festas. Esse modelo é muito 

comum no Brasil, que tem um número acentuado de mulheres consideradas 

“chefes de família”. Destacamos ainda a situação das “mães solo” – no Brasil, de 

acordo com IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mais de 11 

milhões de mulheres criam os filhos sozinhas. 

 

3. O terceiro modelo é aquele em que as atividades domésticas são delegadas 

(parcial ou completamente) às mulheres que atuam como empregadas domésticas, 

cuidadoras e babás. Este modelo abrange tanto os casos de famílias que delegam 

completamente os afazeres (tendo inclusive os famigerados quartos para 

empregadas dormirem em suas residências), como os casos de famílias que pagam 

pelos serviços domésticos durante a semana e, aos finais de semana, as tarefas e os 

cuidados continuam, em sua maioria, sob responsabilidade das mulheres que 

vivem na unidade doméstica. 

 

4. O quarto é o modelo de conciliação: as tarefas domésticas e os cuidados são 

compartilhados entre os moradores da casa. Esse modelo não é tão comum. 

 

5. Quinto modelo: a mulher sai para trabalhar e o homem é o principal responsável 

pelos afazeres domésticos e outros tipos de cuidado com pessoas e com animais 

domésticos. Esse modelo é ainda mais raro. 

 

É possível constatar que nos três primeiros modelos há uma sobrecarga de 

trabalho para as mulheres. E agora, durante a pandemia, a situação complica-se 

pelo fato de que mais pessoas estão em casa. Além disso, as instituições, os 
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estabelecimentos e os espaços de lazer que, de alguma forma, contribuíam para a 

partilha de cuidados (escolas, academias, restaurantes, ONG´s, parques) estão 

fechados.  

Diante disso, vemos um cenário em que as tarefas do trabalho remunerado 

acumulam-se com as demandas pelo trabalho doméstico e do cuidado. Isso 

significa que reuniões em plataformas digitais, ligações telefônicas de trabalho, 

pressões para cumprimento de prazos misturam-se, no mesmo ambiente, com uma 

quantidade maior de alimento para preparar, mais roupas para lavar, maiores 

cuidados com a higiene da casa e das pessoas dada a forma de proliferação da 

Covid-19,  acompanhamento de crianças no ensino à distância, além das tarefas 

de mediar os medos que aumentam em razão do clima de insegurança causadas 

pela crise sanitária em escala global.  

Não podemos esquecer do grande número de mulheres que trabalham nos 

chamados “serviços essenciais”, tais como as profissionais que atuam em hospitais 

e centros de saúde (aqui incluindo técnicas e auxiliares de Enfermagem, 

enfermeiras, médicas, fisioterapeutas, nutricionistas, recepcionistas e profissionais 

de limpeza), as trabalhadoras que atuam nos supermercados, bancos, farmácias, 

profissionais da modalidade “teletrabalho”, assistentes sociais e agentes da 

segurança pública. Nesta mesma situação, senão em situação ainda mais 

precarizada, estão as trabalhadoras domésticas que não foram dispensadas de seu 

trabalho e as assalariadas rurais empregadas nos campos e estufas em todo o Brasil. 

Esta força de trabalho é composta majoritariamente por pessoas negras. Elas 

também compõem uma parte significativa do grupo de pessoas que há muito tempo 

atuam em trabalhos informais, temporários e sem vínculo empregatício - e isso faz 

com que não tenham acesso a direitos trabalhistas, deixando-as mais expostas a 

situações de precariedade em termos de educação, habitação e saúde.  No caso 

das trabalhadoras domésticas, é válido destacar que de cada dez trabalhadoras, 

apenas três possuem contrato de trabalho formalizado em carteira (IPEA, 

2019).Uma importante intelectual brasileira, Lélia González, escreveu textos que 

nos ajudam a pensar a realidade que perpassa a vida de muitas mulheres negras no 

Brasil, especialmente no que diz respeito à persistência do racismo que se mostra 

em ações preconceituosas em diferentes âmbitos da sociedade e que demonstram 

também a invisibilidade e inferioridade dos trabalhos que destacamos neste texto. 
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A autora nos mostra que há três figuras que persistem em representar o imaginário 

sobre mulheres negras, que são: a “mãe preta”, a “empregada doméstica” e a 

“mulata”. 

O que representam tais figuras no arcabouço da sociedade brasileira? Elas nos 

dão pistas para entender as experiências de algumas mulheres negras que há 

tempos “cuidam e educam” os filhos dos senhores/patrões, destinando-lhes afeto 

e contando histórias. A figura da “mãe preta”, por exemplo, é utilizada para 

reforçar a ideia de que, uma vez que as mulheres negras convivem e cuidam dos 

filhos brancos do patrão, seria uma forma de mostrar a existência de uma 

integração e harmonia racial. Quando, na verdade, sabemos que o racismo persiste 

nessas relações, oprimindo e violentando de diferentes maneiras as mulheres. 

González vai além, e faz uma denúncia, mostrando a existência de uma 

superexploração econômica-sexual das mulheres negras, na medida em que muitas 

são vistas como “atraentes” e disponíveis sexualmente para patrões e iniciação 

sexual dos filhos de seus empregadores. É preciso destacar ainda que, o medo e a 

angústia que algumas mulheres sentem por não poder abraçar os filhos, não ter 

tempo de cuidar o suficiente em razão de estar na “linha de frente” em trabalhos 

ditos essenciais, são o que muitas mulheres negras já sentiam antes da pandemia, 

tanto porque encabeçam muitos trabalhos com jornadas prolongadas, vivendo 

distante dos filhos (ou com pouco tempo para destinar o cuidado a eles), como pelo 

fato de que são as principais ou únicas responsáveis por jovens que são vítimas do 

extermínio. O que faremos com isso? As dinâmicas serão alteradas em um contexto 

pós-pandemia? 

A grande filósofa Ângela Davis ensina-nos que a forma como realizamos as 

atividades domésticas mudam de acordo com os fatos históricos (Revolução 

Industrial, guerras, crises econômicas e inovações tecnológicas). Pensem, por 

exemplo, que em certa época, gastava-se muito tempo fazendo o próprio sabão, o 

próprio queijo, torcendo a roupa. E hoje algumas famílias contam com máquina 

de lavar e compram o sabão e o queijo no supermercado. A experiência da 

pandemia de 2020 nos trará novas experiências de partilha do cuidado e dos 

afazeres domésticos? Existem soluções que podem ser partilhadas e pensadas 

coletivamente? 
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É importante saber que, apesar de auxiliar na produtividade diária, os avanços 

tecnológicos aceleram a experiência de tempo interferindo no ciclo não só do dia a 

dia de muitas configurações familiares, o tempo do cuidado, do fazer, do 

aprendizado e do aborrecimento, mas também o ambiental, atropelando uma 

linearidade capaz de organizar as modalidades da vida. 

Outras saídas e transformações partem da mudança em nosso entendimento e 

um constante aprendizado sobre as relações de gênero e também as que envolvem 

a questão racial. A partilha desigual das tarefas vem do fato de que há anos existe 

um ideal de “homem” e “mulher” que colocam nas nossas cabeças por meio das 

propagandas, das relações familiares e também de algumas concepções religiosas. 

Os padrões também atuam em nosso imaginário mostrando qual lugar na 

sociedade pessoas brancas e negras devem ocupar. O espaço da humanização é 

reservado para quais grupos? Quem deve se preocupar com os afetos e dinâmicas 

familiares que envolvem a reprodução da vida? O cachorro da madame continuará 

sendo cuidado enquanto o filho da trabalhadora doméstica é enviado para a morte? 

Nós também podemos mudar essa situação exercitando modos de questionar 

em nossa mente e não reproduzindo as fake news que desenham, de forma bastante 

equivocada, que a “ideologia de gênero” irá destruir as famílias. Aqui, nos 

debruçamos sobre os celulares, os computadores, smart tvs, aparatos de avanços 

tecnológicos que muito nos auxiliam neste momento, mas passam a ser 

instrumentos ambivalentes na medida em que nossas produções de dados, sejam 

estes o bate-papo com familiares e amigos, vídeo e imagens afetivas, diálogos de 

reuniões profissionais, dados cadastrais, criptografias geram aportes para a 

comercialização tecnológica sobre nossos desejos, gostos, sintomas e corpos, 

configurando um paralelismo inseguro entre o público e o privado. 

Assim, atrelada a uma intencionalidade na reconfiguração dos modos de 

existências, o efeito da pandemia nos impulsiona a tensionar e atualizar 

diretamente nossa redistribuição de atividades, a rotinização e a percepção 

deliberativa da vida adotando um novo sentido ao confinamento. 
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