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APRESENTAÇÃO

OS PAÍSES DO SUL GLOBAL SÃO AO MESMO TEMPO DIVERSOS E PROFUNDAMENTE DESI-

guais. Essa diversidade não é somente cultural e nem a desigualdade apenas socioeconô-

mica. Ambas estão imbricadas historicamente, resultado da modernidade-colonialidade e 

compartilham linhas abissais relacionadas às questões de raça, gênero, classe e orientação 

sexual. A pandemia da COVID-19 tornou ainda mais explícitas as desigualdades coloniais-es-

truturais históricas, afetando segmentos sociais e étnico-raciais que constroem as suas vidas 

em meio a injustiças e violências. 

Retratos da Pandemia é uma obra plural, construída por várias/os autoras/es de diver-

sos países, para pensar o presente e tentar aclarar e estabelecer relações entre aspectos 

distintos de uma realidade pandêmica multifacetada, buscando compreender aquilo que já 

está aqui, diante de nossos olhos: o outro. Uma obra que olha para os “incidentes da expe-

riência viva”, como nos diz Hannah Arendt, e busca dizer o que somos hoje e o que significa 

nossas vidas. 

Esse olhar interdisciplinar e interseccional é fundamental para entender os impactos da 

pandemia e refletir como a necropolítica e o neoliberalismo atuam sobe as “minorias”. Estas 

seguem tendo sua vida violentada simbólica e concretamente por regimes de dizibilidade  

– por um “tanatos-político”, ou seja, a produção da morte legitimada pela negligência do 

Estado. Vivemos a perversidade da imbricação entre neoliberalismo, racismo e desigual-

dade operando nesse momento específico da nossa história por meio da COVID-19.

Pensar os impactos da pandemia é tornar visíveis as injustiças históricas que já vinham 

sendo vivenciadas nos corpos de mulheres e homens negros e de indígenas – corpos racia-

lizados. O racismo foi e continua sendo o eixo principal do sistema patriarcal e dominante 

que administra o poder e mantém povos historicamente oprimidos em situações injustas. 

Os efeitos do racismo e do sexismo na pandemia são tão brutais que acabam por impulsio-

nar reações capazes de recobrir todas as perdas já postas na relação de dominação. 
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Refletir sobre a pandemia é entender que a perversidade faz parte da política do Estado e 

se realiza por meio da necropolítica, como nos define Achille Mbembe. A necropolítica  fica 

evidente na gestão da pandemia. Abertamente, algumas vidas ganham mais peso do que 

outras, neste caso, depreciando a vida da população negra e indígena que vive em áreas 

e comunidades periféricas e fronteiriças e relegando sua sobrevivência às próprias ações, 

evidenciando a combinação de necropolítica com racismo estrutural. 

As atuais desigualdades de gênero se ampliam diante dessa situação, afetando forte-

mente as mulheres. Observa-se que os problemas de autonomia econômica das mulheres, 

principalmente os das mulheres negras das periferias e comunidades rurais, estão se apro-

fundando. São as mulheres que têm as maiores taxas de desemprego nessa pandemia. 

Além disso, a violência doméstica contra as mulheres aumentou durante a quarentena, 

assim como o confinamento no espaço privado. No contexto da pandemia, o privado, a 

casa, o pequeno cômodo se transformou no “mundo” das mulheres.

Retratos da Pandemia também reflete sobre os  efeitos de desmundanização, isto é, a 

perda de contato com o mundo e com a alteridade, bem como sobre os processos de exclu-

são e morte de vastas parcelas da população, em particular, daquelas já historicamente 

submetidas aos efeitos da colonialidade. Pensar a partir de categorias como classe, gênero, 

identidade sexual, cor, raça e etnia, produzidas e interpretadas por uma rede de significados 

que cada sociedade e cultura constrói, é fundamental na definição dos corpos que serão 

úteis, inúteis, acolhidos, repelidos, tratados, maltratados, abandonados ou protegidos, cura-

dos ou que perecerão. Analisar os efeitos da pandemia a partir de olhares sensíveis e sob 

a ética da alteridade e da responsabilidade é buscar conectá-los à história e à condição de 

sujeitos.

Estamos perplexos e assombrados pelo espectro da morte que nos ronda e pelo pro-

fundo estado de luto coletivo, mas, indubitavelmente, o que tem nos marcado e impactado 

é a desconsideração do outro enquanto vida que importa. É preciso compreender que a 

depreciação da vida, do outro, nessa pandemia, é dada por dispositivos da “bio-necro-polí-

tica”, que não é algum tipo de distopia, mas é a produção racional de um sujeito neoliberal 

que não vê o outro, não sente o outro; é a produção de um indivíduo inerte ao mundo, à 

vida e ao real. 

Como nos diz Eduardo Galeano, “é a produção dos ninguéns, os filhos de ninguém, os 

donos de nada (...). Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e 

mal pagos”. Não é qualquer ninguém que está sucumbindo nessa pandemia; mas o outro 

no qual não me identifico: os idosos, os pobres, os negros, os indígenas, as pessoas em 

situação de rua, os presidiários, as trabalhadoras domésticas, as diaristas etc.
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A Pandemia nos mostrou que somos atravessados por um desentendimento a respeito 

da própria humanidade: a morte do outro, do nosso vizinho, do que está perto ou distante, 

as centenas de mortes divulgadas diariamente nas mídias não são mortes humanas, não 

são assassinatos, mas são somente morte animal, como nos diz Mbembe. A biopolítica se 

converte em uma necropolítica quando os regimes de desigualdade associados à pande-

mia determinam quais corpos vivem o risco. 

Essa obra nos faz pensar a pandemia a partir de múltiplos olhares. Faz pensar como o 

Estado exerce poder político e social, administrando a vida e a morte de grupos margina-

lizados e promovendo, assim, ainda mais opressões e efetivando o projeto de genocídio 

de grupos sociais já vulnerabilizados. Nega-se o mundo, nega-se a ciência, negam-se as 

vacinas, nega-se a vida. O racismo de Estado cria ferramentas de anonimato na morte em 

massa daqueles que podem e devem ter seu direito de viver atravessado pelo fazer morrer 

do poder. 

As reflexões contidas nessa obra nos desafiam a pensar e a refletir sobre os processos 

de desumanização e objetificação dos corpos subalternizados, produzindo mortes, mas não 

qualquer morte. Sabemos que a população pobre, negra e indígena vêm se confirmando 

numa série de estudos como a grande vítima da pandemia. Vidas não passíveis de luto, 

vidas de “sujeitos infames”, presentes na contemporaneidade. Morrerão sem deixar rastros, 

sem deixar registros, a não ser os dados numéricos de vítimas de COVID-19? Suas vidas 

não importam, de nada valem? 

Existências sem rastro, não são vidas supérfluas, cujas existências invisíveis e desventu-

radas são destinadas a passar sem deixar vestígio. É uma tragédia anunciada que vivemos 

nos países do Sul Global. Diante do inominável e sob pena de sucumbir em meio ao deses-

pero de nada saber, não podemos nos eximir do exercício de tentar encontrar um nome, 

um conceito, uma explicação para dar sentido ao que parece de todo absurdo: um mundo 

paralisado, apavorado e à beira do colapso.

Em meio a tantos medos e incertezas, a aposta de “Retratos da Pandemia” é de fazer 

frente na luta para romper com os ciclos de violência, construir um posicionamento ético-po-

lítico radical de se opor aos processos que produzem mortificação, abrindo lugar à partilha 

de relacionalidades e esparramando-se geograficamente pelos espaços abertos da escrita, 

pelas fissuras das interseccionalidade e pela coragem das mudanças; pelos espaços aber-

tos às aprendizagens que tocam, que chegam e que são sentidas pelo instante. É dizer: que 

Vidas importam, Histórias importam, muitas histórias importam. 

PROF. DR. LOSANDRO ANTONIO TEDESCHI

Coordenador Cátedra UNESCO/UFGD Gênero, Diversidade Cultural e Fronteiras
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“A PANDEMIA É UM VENTO MUITO FORTE”: 
mulheres munduruku e enfrentamento 

ao coronavírus1

ALESSANDRA KORAP MUNDURUKU2

KENA AZEVEDO CHAVES3

INTRODUÇÃO4 

O povo Munduruku, na Bacia do Tapajós, vive intensa pressão de grandes empreendi-

mentos e interesses econômicos sobre seu território. Situação agravada pelo atual governo 

e também pelo avanço da pandemia que atinge os povos indígenas na Amazônia, expondo 

as vulnerabilidades das políticas de proteção e saúde. O coronavírus já faz vítimas dentre 

os Munduruku, e o povo sofre com a perda de caciques, lideranças e familiares. Através da 

Associação Wakoborun e da Associação Pariri, mulheres do povo colocaram-se na linha de 

frente de combate à pandemia, prestando suporte aos parentes. 

Segundo Fearnside (2016), na bacia do Tapajós estão em estudos mais de 43 hidrelétri-

cas (com potência superior a 30 MW). Em Itaituba (PA), está prevista instalação da UHE São 

Luís do Tapajós, cujo processo de licenciamento está suspenso por decisão do Ibama desde 

agosto de 2016. Além de hidrelétricas, está em curso a consolidação do Corredor Tapajós, 

que prevê a conexão entre as regiões produtoras de grãos localizadas no Centro-Oeste e 

os portos de Santarém e Belém. Já está em processo de instalação um conjunto de portos 

e terminais de carga, além de discussão para duplicação da BR-163 (Cuiabá–Santarém) por 

onde já circulam volumes consideráveis de grãos em direção ao porto de Santarém (PA). 

A expansão da fronteira agrícola sobre a Amazônia também pressiona para a instalação 

da Ferrogrão: projeto de ferrovia em processo de licenciamento ambiental pelo Ibama que 

conectará Lucas do Rio Verde (MT) à Miritituba (PA), este último, distrito de Itaituba (PA), 

localizado à beira do Tapajós. 

1. O material aqui apresentado é uma adaptação do artigo de mesma autoria, publicado na íntegra em outubro de 2020 pela revista 
Mundo Amazônico. Cf. KORAP MUNDURUKU; CHAVES, 2020
2. Liderança do povo Munduruku, graduanda em Direito pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).
3. Doutoranda em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).
4. A introdução é escrita integralmente pela segunda autora. 
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Nesse cenário, a pandemia do novo coronavírus coloca-se como mais um inimigo a ser 

enfrentado pelo povo, que luta contra o tempo para salvar os anciãos, mais suscetíveis à 

doença. 

Através do relato construído a partir da compilação de depoimentos de Alessandra Korap, 

recolhidos nos diálogos entre as autoras5, além daqueles resultantes de sua participação 

em debates públicos realizados entre os meses de abril e junho de 20206, buscamos regis-

trar as pressões dos grandes empreendimentos e avanço da pandemia sobre os territórios 

do povo Munduruku, bem como as estratégias mobilizadas pelas mulheres para enfrentar a 

doença. Esse texto é uma adaptação do artigo de mesma autoria publicado em outubro de 

2020 pela revista Mundo Amazônico.

A PANDEMIA É UM VENTO MUITO FORTE

Sou Alessandra Korap, do povo Munduruku, minha aldeia é a Praia do Índio7, em Itaituba/

PA. Sou integrante da Associação Indígena Pariri8, da Associação das Mulheres Wakoborun9 

e sou chefe das guerreiras do Médio Tapajós. Em 2019, fui morar em Santarém para estudar 

Direito na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Me mudei para Santarém com 

meu marido e meus dois filhos, vivemos numa casa pequena, e quando estou por lá sinto 

muita falta da minha aldeia, do meu povo e do meu território. 

Desde que começou a pandemia, que o vírus chegou no Brasil, eu queria vir para a aldeia. 

As aulas da universidade foram suspensas e não tínhamos mais que ficar em Santarém. Eu 

queria muito voltar para minha casa, encontrar meus parentes, mas fiquei com medo de levar 

o vírus. Fizemos os 15 dias de quarentena em Santarém, e depois viemos: eu, meu marido 

e meus filhos. Minha aldeia fica bem perto da cidade. Quando cheguei aqui eu poderia ter 

ido mais para longe, para uma aldeia mais distante da cidade, mas se fizesse isso estaria 

fugindo, estaria deixando minha aldeia, meu povo, e não posso fazer isso. Tenho tia doente, 

tenho Pajé idoso, tenho várias pessoas idosas, além crianças e mulheres grávidas. Sou lide-

rança e não posso fugir do vírus, tenho que enfrentar para proteger meu povo. Meus paren-

tes precisam de mim e eu preciso estar aqui para protegê-los.

5. O texto é escrito em parceria entre as autoras, em que a segunda autora organiza os relatos e complementa, a partir de revisão biblio-
gráfica, em notas de rodapé.
6. Depoimentos referentes à participação de Alessandra Korap nos debates virtuais promovidos pelo Acampamento Terra Livre 
(27/04/2020); CasaNinjaAmazônia (05/05/2020); Movimento dos Atingidos pela Mineração (07/05/2020); Juntas Coletivo (28/05/2020) 
e; Fundação Heinrich Böll Brasil (12/06/2020). 
7. Reserva Indígena Praia do Índio, publicada em 1986. 
8. Associação Indígena Pariri, criada em 1998, representa 12 aldeias do povo Munduruku no Médio Tapajós e atua em conjunto com 
o Movimento Ipereagayu, Associação de Mulheres Wakoborun, além de outras associações do povo. Mais informações na página de 
Facebook: <https://www.facebook.com/AIPariri/>. Acesso em: 17 dez. 2020.
9. A Associação de Mulheres Wakoborun foi criada em 2018 para fortalecer a atuação das mulheres munduruku e apoiar as estratégias de 
resistência e autodemarcação do povo. A associação também apoia a produção e comercialização de artesanato produzido pelas mulhe-
res munduruku. Mais informações na página de Facebook da associação: <https://www.facebook.com/artesaniawakoborun>. Acesso 
em: 17 dez. 2020.

https://www.facebook.com/AIPariri/
https://www.facebook.com/artesaniawakoborun


10

Colocamos placas nas aldeias proibindo a entrada de pessoas não autorizadas, e esta-

mos tratando de orientar os parentes, pedindo que não venham para a cidade, explicando 

como o vírus faz, como a doença faz, pedindo para que todos lavem as mãos e usem más-

caras. Nós, na linha de frente, vamos para a cidade resolver tudo, buscar apoio para com-

prar cestas básicas, máscaras, álcool em gel, e depois a gente distribui para os parentes. As 

mulheres estão organizadas, ajudando também. Através da nossa Associação de Mulheres 

Wakoborun fizemos um informativo10, explicando para os parentes, no nosso idioma mun-

duruku, como fazer para enfrentar o vírus. Mesmo sem ter o costume nós fizemos sabão 

caseiro, pesquisamos receitas, e até que ficou bom. Levamos para os parentes tudo isso e a 

informação. Nem todas as aldeias têm internet, as vezes não têm rádio, e os parentes ficam 

sem saber o que está acontecendo, sem ver as notícias. 

No início, quando no Pará ocorriam poucas mortes, as pessoas não acreditavam que 

chegaria até aqui. Mas aqui no Tapajós chegam balsas11 que vêm de outros lugares, vêm de 

Santarém (PA), de Manaus (AM) e de outros países. Nós ficamos preocupados, pois sabíamos 

que não teríamos leitos de UTI12 para atender nossos parentes. Nem nos países de primeiro 

mundo, que têm os melhores hospitais com os melhores médicos, estavam conseguindo 

conter a pandemia, morriam mais de mil pessoas por dia13, imagine no nosso caso? Nós que 

moramos aqui em lugares sem saneamento básico e sem hospitais. Quando alguém passa 

mal tem que esperar na fila para chegar até Santarém... Por isso nós pedimos muito para 

todo o povo cuidar da saúde, ninguém é imortal. Estamos tomando nossos remédios casei-

ros14, chá de boldo, quina com mel, copaíba, isso é muito importante, mas não é suficiente, é 

preciso evitar a ida para a cidade. Pedimos para todos ficarem nas aldeias, e quem está na 

cidade, que esperasse para ir aldeia, sobretudo quem viajou para exteriores, quem encon-

trou pessoas de fora da nossa região. Estamos pedindo para todos aguentarem firme, isso 

é pela nossa vida, pela vida dos nossos parentes. 

Quando a gente é liderança dentro da nossa aldeia acabamos visitando todo mundo, é 

preciso saber como estão todos, levar informação e dar força para todos que estão pas-

sando por isso. Na cidade ,é mais fácil a pessoa se isolar, na cidade cada um pode se trancar. 

10. Cf. ASSOCIAÇÂO DE MULHERES WAKOBORUN, 2020
11.  A partir de seu trecho médio, o rio Tapajós é utilizado no transporte de commodities agrícolas. Segundo BENASSULY BARROS (2019), 
operam em Miritituba, distrito de Itaituba (PA), Estações de Trasbordo de Cargas (ETC) de empresas como Bunge, Amaggi, Hidrovias do 
Brasil, Cianport e Cargill, e está prevista a instalação de ETCs das empresas Unirios Rodofluvial e Logística Ltda e Porto Chibatão. Os grãos 
chegam à Miritituba em caminhões através da BR-163, e são transbordados para silos, ou barcaças, estas, por sua vez, levam as commo-
dities até o Porto de Santarém (PA), onde os grãos são embarcados em navios maiores.
12. Unidades de Tratamento Intensivo.
13. Referência ao número diário de mortes por COVID-19 em países europeus. Ver mais em: ZANLORENSSI; GOMES, 2020.
14. Para Scopel, et al, (2018), o cuidado com a saúde compõe as estratégias de manutenção da existência e da luta pelo território do 
povo Munduruku. Práticas de autoatenção e cura evocam memórias de luta pelo território e pertencimento étnico. Conforme os autores 
“práticas xamânicas, os rituais de cura, as massagens, o uso de ervas medicinais ingeridas ou utilizadas em banhos, assim como o uso 
de remédios populares e, mais recentemente, de medicamentos alopáticos (...) são vistas como necessárias para lidar com doenças – ou 
preveni-las – e, mais ainda, como necessárias à manutenção da qualidade de vida coletiva” (SCOPEL, et al, 2018, p. 93). 
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Na aldeia não, aqui não tem como se trancar. Quando alguém adoece, todos querem fazer 

visita, todos querem saber como o parente está, querem levar remédio, ajudar de algum 

jeito. Por isso, tenho medo de pegarem o vírus uns dos outros, tenho medo de perder todo 

mundo, não está sendo fácil.

A pandemia é um vento muito forte que está soprando sobre nós, vai balançar as árvo-

res, vai levar as folhas, é uma forte tempestade e precisamos ser muito firmes para resistir. 

As doenças dos brancos já maltrataram muito os povos indígenas15; quando a gripe che-

gou nas aldeias, trazida pelos brancos, morreram vários parentes, e agora essa pandemia 

veio para nos atacar. O coronavírus é o inimigo invisível, um inimigo que ninguém conse-

gue enxergar. É um vírus do capitalismo que veio de longe e que, infelizmente, entrou nas 

nossas aldeias16. Nós pedimos tanto, mas infelizmente o vírus chegou aqui. A gente não vê 

esse inimigo, ele é tão traiçoeiro que qualquer um pode pegar. Uma doença do capitalismo, 

que veio da matança dos animais, veio da destruição das florestas, veio da contaminação 

dos rios. Uma doença dos pariwat17 que só querem os recursos para abastecer o desenvol-

vimento que produz morte18. É um desenvolvimento de morte esse que o capitalismo faz, e 

esse desenvolvimento trouxe o vírus até aqui. 

NOSSAS BIBLIOTECAS ESTÃO QUEIMANDO 

O vírus sobe o rio nos barcos, vai pelas estradas nos ônibus, entra no corpo dos garim-

peiros e madeireiros, chega nas aldeias e leva os nossos parentes. Até agora já perdemos 

13 parentes19, isso dói demais. E quem mais está morrendo são os anciãos, os idosos. Para 

nós isso é uma perda que não dá para medir em números. Eles são nossa biblioteca viva, 

uma biblioteca que está com a gente no dia a dia. Eles carregam a história do nosso povo, 

contam as nossas histórias. Não é uma biblioteca que você vai lá, tira o livro, lê e devolve. 

Não. São bibliotecas vivas, que falam, que contam as histórias para nós. Não são um museu 

porque não estão mortos, eles ainda existem, nós existimos ainda, estamos aqui presentes.

15. Diversas etnografias sobre diferentes povos relatam crises humanitárias relativas a epidemias de gripe, febres, doenças diarreicas, 
sarampo, entre outras doenças causadas pelo contato com os brancos. Kopenawa e Albert (2018) descrevem o impacto do contato e das 
doenças trazidas pelos garimpeiros ao povo Yanomami. Viveiros de Castro, et al (2016) indicam que epidemias relacionadas ao contato 
com os povos Araweté nos anos 1970 causaram a morte de cerca de 36% da população do povo. Estudo etnográfico realizado por Scopel, 
et al, (2018), constatou que, a partir da perspectiva xamânica, o povo Munduruku caracteriza a relação com os pariwat (inimigos) como 
sendo perigosa, constando dentre as ameaças à reprodução biossocial do povo, os perigos relacionam-se às epidemias, violência e inva-
sões do território. Segundo os autores, as epidemias vivenciadas pelos Munduruku caracterizaram a interação com os pariwat durante os 
séculos XVIII a XX. Sobre o perfil epidemiológico indígena no Brasil, ver mais em Coimbra, et al, (2003).
16. A plataforma de monitoramento da situação indígena na pandemia do novo coronavírus, do Instituto Socioambiental (ISA), registrou 
até 27/06/2020 um total de 112 povos afetados pelo vírus, com 9.166 casos confirmados e 378 mortes de indígenas por COVID-19. Cf. 
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2020.
17. Termo no idioma munduruku cuja tradução correspondente a inimigo. O termo foi atribuído aos brancos colonizadores, e atualmente 
aos invasores e vetores de pressão sobre os territórios do povo.
18. Sobre desenvolvimento capitalista e a produção da morte ver Mbembe (2018).
19. Quantidade de mortos até o dia 27/06/2020. 
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As pessoas não se importam com os velhos, nós não, eles são sagrados para nós. Não 

são números, são vida, são a nossa vida. Deixam sementes que vão crescendo no povo, 

sementinhas que brotam e crescem. Eu também vou deixar essa semente, e ela vai crescer. 

Não aceitamos que nossos anciãos tenham que morrer só porque são idosos, nós temos 

que lutar para que eles vivam. 

Nossas bibliotecas estão queimando, nosso povo está queimando. Em apenas dois dias 

nós perdemos dois grandes guerreiros do povo Munduruku. No dia 01 de junho, faleceu 

o grande Cacique Vicente Saw, da aldeia Sai Cinza. O cacique tinha 71 anos, lutou muito 

pela defesa do nosso território, que o pariwat quer destruir de diversas formas. Ele era um 

exemplo de luta, muitos dos nossos territórios conquistados contaram com a luta dele. Era 

um guardião do nosso território, da nossa floresta, do nosso rio. No dia 02 de junho foi a 

vez do tio Amâncio Ikon20, com apenas 60 anos. Ele era um grande mestre para todos nós, 

professor e fundador da nossa Associação Indígena Pariri. Um grande guerreiro do Médio 

Tapajós. Ficou dias doente em Itaituba, sem suporte suficiente dos equipamentos necessá-

rios de uma UTI. Com muito esforço, e através dos nossos apoios, conseguimos levar o tio 

Amâncio para Belém (PA) numa ambulância aérea, mas infelizmente ele não resistiu. 

Nossos parentes morreram fora das nossas terras e não pudemos trazê-los de volta. Não 

pudemos enterrar nossos parentes em nosso território. Nosso povo não está podendo se 

despedir dos mortos. Não pudemos fazer o ritual, chorar, cantar para os nossos parentes. 

Isso faz a nossa dor aumentar demais. Essa pandemia começou do outro lado do mundo, 

e agora está aqui dentro dos nossos parentes, no meio da aldeia. Sinto o peito doendo 

muito, uma dor muito forte, porque está sangrando, parece que estão me furando com uma 

faca, me cortando. É muito dolorido. Às vezes, sinto um desespero, uma impotência por não 

poder fazer nada. Vou até a beira do rio, tento pescar, tento buscar força do rio Tapajós, mas 

a tristeza e a preocupação estão muito grandes. Me preocupo com nosso pajé, que é idoso, 

o único pajé do Médio Tapajós. Me preocupo com meus tios, minha mãe, meu avô. Me preo-

cupo com os nossos caciques. Não durmo direito, fico pensando no que pode acontecer 

com meu povo se não barrarmos esse vírus que já está nas nossas aldeias. 

Os parentes que se foram nos ensinaram a lutar. O povo Munduruku é um povo guerreiro. 

Karasakaybu21 e Karodaybi22, nossos criadores e guerreiros ancestrais, nos dão forças para 

20. A Associação Indígena Pariri publicou uma nota de pesar na ocasião da morte de Amâncio Ikon, a nota menciona também o faleci-
mento do cacique Vicente Saw, além de outros integrantes do povo, vítimas do COVID-19. Cf. ASSOCIAÇÃO PARIRI MUNDURUKU, 2020.
21. Karosakaybu é mencionado como o criador, aquele que deu origem ao mundo e ao povo. Segundo Loures (2017, p. 42), “Karosakaybu 
tinha poderes de transformar os animais, as pessoas, as paisagens dos campos, de transformar seres humanos em animais e, ainda, de 
se transformar, ele mesmo, em animais. São inúmeros os relatos dessas metamorfoses, sendo que os Munduruku sempre reconheceram 
o Karosakaybu como autor e criador de tudo e todos. Karosakaybu criou todos os outros povos, contudo o que criou à sua imagem e 
semelhança foram os Munduruku”.
22. Na cosmologia munduruku, Karodaybi foi um grande guerreiro que liderava outros cinco hábeis guerreiros do povo: Pukorao Pik Pik, 
Pusuru Kao, Waremucu Pak Pak, Surup Surup e Wakoburun. Ver mais em Loures (2017). 
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resistir. A gente está resistindo aos ataques dos pariwat já há 520 anos23, e vamos resistir 

mais 520. Lutamos contra outras doenças, lutamos contra invasores, contra usina hidrelé-

trica24, contra os garimpeiros, contra os portos, contra a soja, contra o governo. Nós somos 

hoje quase 14 mil Munduruku na bacia do Tapajós. No Alto Tapajós, são 140 aldeias, aqui no 

Médio mais 12 aldeias. Somos um povo grande, e isso é graças à nossa luta, somos muitos 

porque resistimos. 

Nós estamos tristes, sabemos que nossos parentes estão morrendo por incompetência 

do governo federal. A gente sabe que o governo federal quer a nossa morte. As condições 

da saúde indígena pioraram, reduziram recursos, colocaram gente que é contra os índios 

para conduzir a saúde. Hoje, no meio dessa pandemia, a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (Sesai) junto com a Fundação Nacional do Índio (Funai)25 estão nos ajudando com 

cestas básicas, mas não há recurso suficiente para nos socorrer. Os enfermeiros indígenas 

que trabalham no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) aqui em nossa região estão 

doentes. Eles estão com o vírus, mas não podem parar de trabalhar, ficam firmes fazendo 

os atendimentos mesmo doentes. Itaituba, cidade mais próxima dos territórios no Médio 

Tapajós, não tem hospital para todos, o município tem 100 mil habitantes e apenas quatro 

leitos de UTI com respiradores. Jacareacanga (PA), que é um município comgrande popula-

ção Munduruku, também não tem nenhum leito UTI e nem respiradores. 

Nós não podemos deixar nosso povo morrer na cidade. Precisamos de estrutura nas 

aldeias para atendê-los, por isso estamos arrecadando doações e assinaturas para uma 

petição26, estamos pedindo a construção de um hospital de campanha dentro dos nossos 

territórios para que os parentes não precisem ir para a cidade receber atendimento. Para 

que ninguém mais venha se contaminar na cidade, para não morrer ninguém longe de nós. 

Tem aldeia que fica muito longe da cidade e dos hospitais, quatro a cinco dias de barco, se 

alguém ficar doente ali não dá tempo de chegar na cidade. Com atendimento dentro das 

nossas terras, teremos mais condições de salvar os nossos parentes e de cuidar direito 

23. Referência à chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil (1500).
24. O povo Munduruku enfrenta desde 2014 pressões para instalação da UHE São Luiz do Tapajós, cujo processo de licenciamento está 
suspenso por decisão do Ibama desde agosto de 2016. Sob a responsabilidade da Eletrobrás, o projeto teve os primeiros estudos de 
impacto negados pela Funai e pelo próprio Ibama, que alegaram fragilidades nos estudos de impacto sobre as populações indígenas 
atingidas. O barramento colocaria em risco comunidades indígenas e ribeirinhas, e ameaçando alagamento à Terra Indígena Munduruku 
Sawré Muybu, TI identificada, porém com processo de demarcação paralisado na Funai desde 2016. A hidrelétrica atingiria três aldeias 
dentro da TI, além de uma cachoeira sagrada no curso do Tapajós.  Para mais informações consultar Oliveira (2016), Loures (2017) e Molina 
(2017).
25. Em nota de esclarecimento datada de 24/06/2020, a Funai afirma que destinou R$ 22,7 milhões para ações de combate à COVID-19. 
Segundo o órgão, o recurso encontra-se em diferentes fases de execução e tem sido empenhado na entrega de alimentos e kits de higiene 
e limpeza aos indígenas, além de atividades informativas, suporte a barreiras sanitárias e transporte de indígenas e servidores. As ações são 
conduzidas em parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), vinculada ao Ministério da Saúde. Cf. FUNDAÇÃO NACIONAL 
DO ÍNDIO, 2020.
26. Nessa campanha, as associações recolheram assinaturas de apoiadores com o intuito de pressionar o governo do estado do Pará e 
a Sesai para que construíssem unidades de tratamento nas aldeias, ampliassem a quantidade de leitos de UTI nos municípios da região 
ou construíssem hospital de campanha no território do povo, contratassem médicos especialistas e disponibilizassem transporte médico 
aéreo. 
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deles. Temos medo de perder mais parentes, de ter que enterrar mais gente do nosso povo. 

Precisamos estar vivos. Não podemos morrer e deixar nossas terras todas para os brancos, 

é isso que eles mais querem, mas não podemos permitir. 

AS MULHERES NÃO QUEREM VER A TERRA SOFRENDO

Dizem que sou brava, mas quem me conhece sabe que sou sorridente, que gosto de 

brincar, que também sou chorona, principalmente quando vejo as coisas erradas. Eu sou 

brava quando tenho que ser, quando tenho que defender meu povo, defender nosso ter-

ritório, o futuro dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos parentes que ainda virão. Sou 

brava quando vejo pessoas humildes sem condição de se defender. Tenho que lutar para 

ajudar essas pessoas, defendê-las de quem mente para se beneficiar. Quero defender os 

ribeirinhos, os quilombolas, beiradeiros e os povos tradicionais. Estudo Direito na universi-

dade para ajudar meus parentes e a esses outros povos, para conhecer um pouco a lei dos 

brancos, ter mais conhecimento para poder enfrentar os ataques dos pariwat. 

Sou uma liderança e o que faço tem consequência no meu povo. Eu não posso decidir as 

coisas sozinha. Tenho na minha base meu povo, minha família, meus caciques, meus anci-

ãos, meus filhos. Não posso fazer nada sozinha, preciso fazer sempre junto com eles, sem-

pre consultando as mulheres, as crianças, os idosos, os guerreiros, os caciques27. Quando 

sai da minha aldeia para estudar, em 2019, fui com muita dúvida. Fui para Santarém pen-

sando, “O que vou fazer lá? O que vai me esperar na universidade?”. Tinha medo de ir para 

a cidade e não poder mais falar em defesa do meu território. Fiquei com aquilo na cabeça e 

fui falar com o cacique, e disse: “Tio, eu preciso tirar essas minhas dúvidas, se sair da aldeia, 

se for estudar, eu tenho que parar de falar do território? Tenho que parar de falar da luta do 

povo pelo território?”. Ele me olhou e disse: “Não, você não pode parar. Nós estamos cons-

truindo uma escada para você, se desistir da luta essa escada não estará mais seguindo em 

frente. Eu quero que você fale sim do território, a universidade também precisa saber que 

nós estamos aqui. Que as mulheres, as crianças, os pajés, os caciques, estão aqui”. Falar 

com meu tio cacique me motivou ainda mais, tive a certeza de que poderia ir para univer-

sidade. E fui com a cabeça erguida, sabendo que essa era uma decisão do meu povo, que 

eu não estaria na universidade sozinha. 

27. A perspectiva da luta das mulheres indígenas como uma luta inseparável da luta do povo é abordada por autoras ligadas ao feminismo 
comunitário, que discutem, sobretudo, casos na América Central e região Andina. Nesta perspectiva, as lutas comunitárias pelo territó-
rio figuram como principal ponto de partida para a organização das mulheres que reivindicam espaço nas decisões sobre os destinos 
do povo. O feminismo comunitário dialoga também com perspectivas simbióticas entre corpo e território, buscando uma abordagem 
que não hierarquiza as relações entre povo e natureza. A manutenção do território garante a manutenção das vidas, para além das vidas 
humanas, colocando a necessidade de que mulheres e homens se articulem para enfrentar pressões sobre os territórios e sobre seus 
próprios corpos. Ver mais em Paredes (2010) e Cabnal (2010). A participação das mulheres no movimento indígena no Brasil é abordada 
por Sacchi (2006), em sua tese de doutorado. A autora trata dessa participação de forma ampla, apontando para transformações acarre-
tadas à vida dessas mulheres no nível comunitário. Para Sacchi, é no nível comunitário que se organiza a vida dos povos, e nesse espaço 
as mulheres têm importância primordial.
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Desde criança sempre fui muito teimosa, gostava de desafiar, de enfrentar. Para nós, 

quando a criança é desobediente isso não é um problema, é quase um dom. Fui cres-

cendo e isso ficou em mim. Para me tornar liderança não foi fácil. Existe ainda precon-

ceito quando as mulheres querem falar, querem participar, querem ser liderança, muitos 

não acreditam que a gente vai conseguir. Quando comecei, eu participava das reuniões, 

mas quase não falava, era muito tímida. Às vezes, era um pouco de medo de falar e os 

caciques me repreenderem. Minha mãe me disse muitas vezes que eu não poderia falar, 

que só quem poderia falar eram os caciques. Em 2014, acabei fechando uma rua. Chamei 

meus tios, os guerreiros, guerreiras, bloqueamos a rua e sem perceber paramos pratica-

mente a cidade toda, quase faltou combustível em Itaituba. Nesse momento, precisei ser 

firme, e ali foi o começo de tudo. Nasceu em mim uma sementinha, e essa sementinha foi 

brotando. 

Em 2015, conheci a grande guerreira Maria Leusa28, que me incentivou muito, dizendo 

que eu deveria continuar. Eu sentia ainda um pouquinho de medo, mas entendia a cada dia 

a importância da luta, a importância do território, a importância do rio. Via as guerreiras e 

guerreiros lutando contra o tempo para barrar a usina hidrelétrica. Ouvia os caciques falando 

da força nacional que estava entrando no território, dos pesquisadores que entravam no 

território ajudando as empresas. Assim fui participando de pouquinho em pouquinho. Ainda 

em 2015 me tornei a chefe das guerreiras; em 2016, tesoureira da Associação Indígena 

Pariri e em 2017 já havia me tornado coordenadora da Associação. Muitos não acreditavam 

muito em mim pois eu era muito jovem, mas segui, com apoio de outras guerreiras fizemos 

o primeiro encontro das mulheres aqui no Médio Tapajós. 

Segui organizando o encontro devagarinho, falando só com as mulheres, sem comu-

nicar às pessoas. Sabia que iriam puxar minha orelha, e que eu teria que ser firme. Um 

dia, o cacique mais bravo que existe aqui na nossa região me chamou dizendo que que-

ria fazer uma reunião, justamente no dia em que nós havíamos marcado o encontro das 

mulheres. Falei que não poderia participar porque já tínhamos marcado nosso encontro, 

disse que as mulheres estavam chegando e que a gente faria o encontro aqui na nossa 

aldeia. E ele disse: “Você ainda não desistiu desse encontro? Eu quero ver o que é que 

vai sair nesse encontro de mulheres, o que é que vocês vão fazer”. O cacique não parti-

cipou, mas as mulheres da aldeia dele vieram, e até mulheres de outras aldeias também 

vieram. Todas gostaram do que falamos, sobre qual era a preocupação das mulheres. Foi 

ali que as mulheres do Médio Tapajós começaram a falar. Fizemos o primeiro encontro29, 

28. Maria Leusa é importante liderança do povo Munduruku, é também uma das fundadoras da Associação Wakoborun. Para mais infor-
mações, veja entrevista com Maria Leusa. Cf. CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, 2020.
29. Conforme Loures (2017), o I Encontro de Mulheres no Médio Tapajós, que aconteceu em novembro de 2016 na aldeia Praia do Índio, 
contou com a participação de cerca de 90 pessoas, dentre as quais guerreiras, guerreiros e caciques do povo Munduruku, além de 
mulheres e lideranças de outros povos indígenas. 
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depois o segundo, e o terceiro. O quarto encontro está marcado, mas foi adiado por conta 

da pandemia. E o cacique mais bravo que existe disse: “Eu quero esse encontro aqui na 

minha aldeia, agora eu quero". E foi muito gratificante, ouvir isso do cacique me faz pensar 

que nós mulheres não podemos desistir. Na hora que dizem “não, você não pode, tem que 

desistir”, nessa hora tem que persistir. Hoje eu converso muito, sou uma das mulheres que 

eles querem ouvir, querem saber minha opinião. E vejo que não estou sozinha, estou com 

os caciques.

Nós, mulheres, estamos lutando pelo nosso território. Temos nossa Associação das 

Mulheres Wakoborun, criada em fevereiro de 2018 para resistir aos grandes projetos que 

ameaçam nosso território. Wakoborun30 foi uma guerreira Munduruku de grande coragem, 

e nós mulheres também temos muita coragem. Somos mães, sabemos o que é sentir dor e 

não queremos ver terra mãe sofrer. Somos nós que vamos continuar lutando para defender 

a terra, lutando pela água, pelo território e pela vida31. Somos nós que cuidamos da terra, e 

estamos lutando para preservar os parentes e até os animais.

QUEM CUIDA DA AMAZÔNIA SOMOS NÓS

Tem muitos brancos preocupados com a Amazônia, com o meio ambiente, mas não se 

preocupam com os indígenas. Nós somos o meio ambiente. A Amazônia quem preserva 

somos nós. Somos nós que estamos aqui enfrentando os invasores. Nós defendemos o rio 

e o nosso território, porque sabemos que o Rio é sagrado, sabemos de onde vem nosso 

alimento, de onde vêm as frutas, os pés de remédio, as raízes, a gente conhece isso tudo. 

Se nós não estivéssemos aqui, se não existíssemos nós os indígenas, também não existi-

ria a Amazônia. Já teriam desmatado tudo, já estaria toda queimada para plantar soja, para 

colocar hidrelétrica, ferrovia, hidrovia, portos, mineração.

As pessoas não sabem, mas a Amazônia está doente. A gente vê isso no dia a dia. Os rios 

estão contaminados pela mineração e pelo garimpo32. Quem caminha um pouco na mata 

vê o desmatamento. A gente que vive aqui, nós vemos o sofrimento dos animais. Estamos 

todos pedindo socorro: nós, os animais, as árvores. Nem todos sabem escutar a fala dos 

30. Wakoborun foi uma habilidosa guerreira Munduruku, a única mulher a fazer parte do grupo de guerreiros que protegiam Karodaybi. 
Um de seus principais feitos foi recuperar a cabeça decapitada de seu irmão, morto por inimigos. A imagem de Wakoborun carregando 
uma cabeça humana num cesto de palha é utilizada como símbolo da Associação das mulheres, que evocam a força dessa guerreira em 
suas ações. Para mais informações consultar Loures (2017). 
31. O envolvimento crescente das mulheres indígenas na luta pelos comuns é mencionado por Tzul Tzul (2015), que situa a luta das 
mulheres pelo território como uma luta pela reprodução social do povo. A autora argumenta que o trabalho de reprodução social (traba-
lho de cuidados) tem papel dominante na vida e no corpo das mulheres indígenas, e que o território representa a base material para a 
reprodução da vida. Tzul Tzul observa que a participação das mulheres nessas lutas tem sido decisiva, em grande medida, por se tratar 
da luta pelo uso da água, das florestas, da terra, dos cultivos de subsistência, elementos centrais na gestão da vida cotidiana, realizada, 
por sua vez, pelas mulheres. 
32. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que em 2017 foram desmatados 2,64 km² de floresta dentro da 
TI Munduruku; em 2018, foram 4,84 km²; em 2019, foram 15,46 km². Somente a atividade de garimpo ilegal respondeu por quase 70% 
desse total, e entre agosto de 2018 e agosto de 2019 foram desmatados 10,71 km² de floresta nos territórios do povo em função do 
garimpo ilegal. 
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animais e das árvores. Mas é preciso começar a ouvir. O concreto da cidade não sabe falar 

e também não sabe nos ouvir. A floresta nos escuta, a natureza escuta, os animais escutam. 

Não podemos só falar de nós, os animais também são vida, as árvores também são vida. As 

plantações que nascem também são vida. 

Quando eles querem construir hidrelétrica, dizem que é energia limpa. Mas como pode 

ser limpa se barra o nosso rio? Traz milhares de homens para trabalhar e esses homens não 

vêm sozinhos, com eles chegam também tráfico de drogas, prostituição, chegam doenças. 

Acabam com nosso território, e o que acontece com o indígena? Tem que ir para a cidade 

pedir esmola. Nós não queremos isso! Não aceitamos deixar o nosso território para pedir 

esmolas33. Quem vai querer as mulheres munduruku pedindo esmolas no meio da rua? Por 

isso lutamos! A gente sai da nossa terra, deixamos a roça, eu deixo meus filhos em casa 

para ir até a cidade, até Brasília, às vezes até para outro país, para gritar. Colocamos nossa 

alma para fora, nosso pulmão para fora, queremos que as pessoas nos escutem, mas elas 

parecem estar surdas. 

Tem gente que pensa que para ser contra o garimpo temos que ser a favor de minera-

dora34. Tem gente que acredita que é bom, diz que a mineradora vai trazer muito emprego. 

Imagine, trocar o território para ser escrava das empresas?! Imagine deixar a empresa entrar 

na minha terra e ainda trabalhar para eles lá dentro? Eu mesma estaria matando meu povo, 

botando meu povo para beber água suja. Não podemos fazer isso. 

As pessoas acreditam que nós precisamos aproveitar a ajuda das empresas para ganhar 

dinheiro, dizem que vamos conseguir bilhões. Dizem que as empresas querem nos ajudar. 

Não queremos dinheiro de empresas, não queremos trocar nosso território por essa ajuda. 

Queremos ajuda de quem apoia a nossa luta, de quem não quer nosso território em troca 

de nada. Eu não vou me aliar com empresas, não vou me aliar com inimigos. Vou sim me 

aliar com meu povo e com quem a gente confia e nos apoia sem interesses. Os bilhões, 

isso não nos interessa. O que é importante para nós é a floresta em pé, é poder viver no 

nosso território. O território que os antepassados lutaram e deixaram para nós, e que nós 

vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos. Isso para gente é uma 

riqueza. O dinheiro um dia acaba, o território não acaba. O território não se negocia, ele é 

nossa vida, não vou negociar a vida do meu povo.

33. Federici (2018), aponta a perda dos territórios como vetor de proletarização das populações; a autora compreende o processo de acu-
mulação primitiva como tendo graves consequências especialmente sobre as mulheres, que tinham no território as fontes de sua subsis-
tência e que não encontram na sociedade urbana industrial espaço para sua inserção econômica. O empobrecimento ligado à perda do 
território também é mencionado por Sassen (2016), que aponta a concentração de terras por grandes corporações internacionais como 
dado crescente em países do Sul Global. Para autora, a manutenção da acumulação de capital provoca expulsões para açambarcamento 
de terra e água, empregando, para isso, métodos violentos. 
34. Conforme o Inesc (2019), até novembro de 2019 constavam na Agência Nacional de Mineração 4.332 pedidos de pesquisa mineral 
incidindo potencialmente sobre, pelo menos, 215 Terras Indígenas (TI) e 160 etnias em todo o país (30% do total).
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TEMOS QUE LUTAR JUNTOS

O povo Munduruku é resistente, muito alegre e muito forte. A força vem da união do 

nosso povo, vem da confiança que temos um no outro. Não é fácil, mas é assim que cami-

nhamos. O que nós queremos é ver o futuro das nossas crianças. Queremos que tenham 

o direito de pescar, caçar, viver no nosso território, que tenham o território para continuar 

brincando. Queremos que nossas crianças possam estudar, que possam escolher se que-

rem ser advogados, médicos, enfermeiros, para ajudar o nosso povo. O que nós queremos 

é viver em paz, olhar para onde viemos, olhar nosso rio, a floresta, os animais, queremos 

viver em paz com a nossa terra. 

A pandemia mostra mais uma vez que temos que lutar juntos, os ribeirinhos, os povos 

indígenas, os quilombolas, só nós vamos defender nosso território e nossa vida, não pode-

mos esperar nada do governo. Esse é um momento de segurar mesmo o nosso território. 

Segurar mesmo o nosso rio. Vejo que não está sendo fácil para ninguém, para nenhum 

negro, para nenhum quilombola, para nenhum índio. Mas essa tempestade vai passar, eu 

creio que vai passar. É só uma tempestade que vem para nos derrubar, para ver se nós real-

mente somos firmes. Espero que todos fiquem firmes nessa luta, as mulheres, as crianças, 

os pajés, os idosos, estejam firmes. Nós temos que cuidar dos nossos sábios, temos que 

cuidar do nosso povo, do nosso território, das nascentes, dos igarapés, dos locais sagrados. 

Nós temos que viver. Sawé!

REFERÊNCIAS: 

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES WAKOBORUN. Informativo COVID-19. 2020. Disponível em: 

<https://soscorpo.org/wp-content/uploads/INFORMATIVO-COVID-WAKOBORUN-1.pdf>. 

Acesso em: 15 jun. 2020.

ASSOCIAÇÃO PARIRI - MUNDURUKU. Nota Pública Associação Pariri – Médio Tapajós: 

Estamos em luto, mas seguiremos na luta! Disponível em:  <https://www.cptnacional.org.br/

publicacoes/noticias/geral/5237-nota-publica-associacao-pariri-medio-tapajos- estamos-

em-luto-mas-seguiremos-na-luta>. Acesso em: 17. dez.2020

BENASSULY BARROS, Márcio Júnior. De agrovila a nó logístico do agronegócio na Amazônia: 

o caso de Miritituba, Itaituba, Pará. Geosul, Florianópolis, v. 34, n. 71, Dossiê Agronegócios 

no Brasil, p. 382-406, 2019.

CABNAL, Lorena. Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento episté-

mico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. Asociación para la 

cooperación con el Sur. Feminismos diversos: el feminismo comunitário. 2010.

 COIMBRA JR., Carlos E. A.; SANTOS, Ricardo Ventura; ESCOBAR, Ana Lúcia  (org.). Epidemiologia 

e saúde dos povos indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Abrasco, 2003.

https://soscorpo.org/wp-content/uploads/INFORMATIVO-COVID-WAKOBORUN-1.pdf
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/geral/5237-nota-publica-associacao-pariri-medio-tapajos-estamos-em-luto-mas-seguiremos-na-luta
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/geral/5237-nota-publica-associacao-pariri-medio-tapajos-estamos-em-luto-mas-seguiremos-na-luta
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/geral/5237-nota-publica-associacao-pariri-medio-tapajos-estamos-em-luto-mas-seguiremos-na-luta


19

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO. Entrevista com Leusa Munduruku. Porantim, 

Brasília, ano XXXVIII, n. 390, p. 6-7, 31 out. 2016. Disponível em: http://www.cimi.org.br/

wp-content/uploads/2017/11/Porantim-390_Nov-2016.pdf. Acesso em: 17 dez. 2020.

FEARNSIDE, Philip. Os planos para as usinas hidrelétricas e hidrovias na bacia do Tapajós: 

uma combinação que implica a concretização dos piores impactos. In Alarcon, D., Milikan, 

B. e Torres, M. (Orgs.), Ocekadi: Hidrelétricas, Conflitos Socioambientais e Resistência 

na Bacia do Tapajós. Brasilia: International Rivers, 2016. 

FEDERICI, Silvia. O calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: 

Elefante, 2018. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Nota de esclarecimento. Disponível em: <http://www.funai.

gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6226-nota-de-esclarecimento-24062020>. 

Acesso em: 27 jun. 2020.

INESC – Instituto de Estudos Econômicos. Povo Munduruku denuncia o garimpo e a reto-

mada de projetos na Amazônia. Disponível em: <https://www.inesc.org.br/povo-mun-

duruku-denuncia-o-garimpo-e-a-retomada-de-projetos-na-amazonia/ >. Acesso em: 20 

jun. 2020.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. COVID-19 e os Povos Indígenas: Plataforma de monitora-

mento da situação indígena na pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. São 

Paulo, 27 jun. 2020. Disponível em: <https://covid19.socioambiental.org/>. Acesso em: 27 

jun. 2020.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. 

Companhia das Letras: São Paulo, 2015. 

KORAP MUNDURUKU, Alessandra; CHAVES, Kena Azevedo. "Precisamos estar vivos para 

seguir na luta”: pandemia e a luta das mulheres Munduruku Mundo Amazónico, 11(2), p. 

179-200. 2020 Disponível em: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/arti-

cle/view/88662>. Acesso em: 19/04/2021.

LOURES, Rosamaria. Governo Karodaybi: o movimento Ipereğ Ayŭ ea resistência 
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MUJERES EN LA PANDEMIA:  
más trabajo, menos reconocimiento35

ANA SILVIA MONZÓN36

INTRODUCCIÓN

En Guatemala, la condición de las mujeres se enmarca en un entramado de desigualda-

des, inequidades y jerarquías patriarcales que sustenta una situación sistemática de des-

ventaja, subordinación, racismo y violencia, agudizada en el caso de las niñas, jóvenes, 

indígenas, afrodescendientes, ladinas y mestizas del área rural, de niñas y mujeres con dis-

capacidad, de migrantes o adultas mayores, entre otras condiciones. Los indicadores socia-

les así lo muestran. 

Este ha sido el resultado de la postergación de las necesidades y demandas de las muje-

res,  de los pueblos indígenas y de la población del área rural, por parte de un  Estado que 

ha mantenido privilegios para un sector reducido de la población, a costa de los derechos 

de la mayoría. Un Estado que, además, aplicó una política contrainsurgente durante casi 

cuatro décadas, causando miles de muertes, desapariciones forzadas, desplazamientos y 

exilios que afectaron el tejido social, y las vidas de cientos de miles de mujeres.

Hacia finales de los años ochenta cuando se retornó a un régimen civil, se reconoció 

la igualdad entre mujeres y hombres como un principio constitucional. Esto, sumado a los 

aportes de las organizaciones de mujeres consolidados en los Acuerdos de Paz, firmados 

en 1996, posibilitó algunos logros en materia legal, de políticas públicas y de mecanismos 

institucionales creados en sintonía con los avances internacionales a favor de los derechos 

de las mujeres.

Sin embargo, en los últimos ocho años, se ha ralentizado debido a la suma de varios 

procesos: por un lado, el avance de una agenda conservadora y fundamentalista global y 

regional, entrecruzada con  un sistema político basado en la corrupción, que ha cooptado  

al Estado, y ha instalado un nuevo ciclo de despojo de los recursos, que está impidiendo la 

35. Basado en el Estudio exploratorio Monzón, Ana Silvia, Peruch, Karina 2020. Mujeres, género, cuidados y violencia.  Consecuencias del 
confinamiento por la pandemia del COVID-19, realizado con el apoyo de Mujeres Transformando el Mundo, durante los meses de abril a 
junio 2020 en la ciudad de Guatemala.
36. Doctora en Ciencias Sociales. Profesora e Investigadora, FLACSO-Guatemala. Integrante del GT Feminismos y Emancipación.
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reproducción de la vida, sobre todo en los territorios donde están asentados los pueblos 

indígenas.

El panorama es desalentador. La institucionalidad creada en el año dos mil para promover 

acciones a favor de las mujeres, enfrenta una amenaza real de cierre que implicará, de con-

cretarse, una regresión en la garantía de los derechos de las mujeres, contrario a los com-

promisos internacionales que el  Estado de Guatemala ha firmado en las últimas décadas.

A grandes rasgos era esta la situación prevaleciente antes de la declaración de la pan-

demia por SARS-COVID-19 en el mes de marzo 2020 que, como en la mayoría de los países 

del mundo, vino a develar con toda crudeza las condiciones de pobreza, exclusión, violen-

cia y negación de derechos que afectan desproporcionadamente a las mujeres en el país.

En este artículo me referiré a uno de los resultados del estudio Mujeres, género, cuidados 

y violencia. Consecuencias del confinamiento por la pandemia del COVID-1937. Esta inves-

tigación, de carácter exploratorio, se realizó a partir de una encuesta en línea que respon-

dieron casi dos mil mujeres, residentes en el departamento de Guatemala, donde habita 

el 20% del total de la población guatemalteca (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 

2019). Un alto porcentaje de estas mujeres tiene estudios universitarios, más allá del pro-

medio nacional38; y empleos remunerados.  En este departamento, donde está ubicada la 

capital del país, el 41.6% de los hogares tiene acceso a internet, mientras que el porcentaje 

a nivel nacional desciende a 17.3%.

Se indagó en torno a varias situaciones que, de acuerdo con varias autoras39, están siendo 

especialmente difíciles para las mujeres en la situación de confinamiento: la recarga de tra-

bajo doméstico, de cuidados, y de apoyo educativo; cómo se está informando las mujeres 

sobre el Covid19, y el aumento de la violencia ahora que la dinámica familiar ha variado 

obligando a convivencias más largas en ambientes, muchas veces, poco propicios, o en 

situaciones previamente tensas.

En los apartados que siguen se hace énfasis en la situación de la recarga de trabajo que 

ha implicado la pandemia para las mujeres en la ciudad de Guatemala. 

EL EFECTO INMEDIATO DE LA PANDEMIA: EL CONFINAMIENTO,  LA RECARGA DE 

TRABAJO Y LA VIOLENCIA

Las primeras semanas posteriores a la declaración de la pandemia a nivel global, y del 

reconocimiento de los primeros casos en Guatemala, tuvieron un impacto tanto emocional 

37. Realizado con el apoyo de la organización Mujeres Transformando el Mundo, durante los meses de abril a junio 2020 en la ciudad de 
Guatemala.
38. De acuerdo con el Censo 2018, realizado por el INE, 39.8 % de las mujeres de 15 a 69 años, han alcanzado un nivel de escolaridad igual 
o mayor a básicos a nivel nacional.
39. Ver por ejemplo: Comisión Interamericana de la Mujer-OEA 2020. COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los 
impactos diferenciados. OEA;  y Rabanales, Melisa; Mazariegos, Miranda Encerradas y en silencio: denunciar durante la cuarentena en 
Guatemala. Publicado por Distintas Latitudes y Agencia Ocote. 30 de abril, 2020.
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y anímico, como físico, y económico en toda la población. Se alteraron las rutinas, sobre 

todo para quienes viven en la capital donde el impacto de la suspensión del transporte, las 

restricciones a la movilidad, y  los toques de queda, marcaron otros horarios y otros hábitos. 

A la ansiedad y la incertidumbre, porque se desconocía si sólo se trataría de una sus-

pensión temporal, se fueron sumando las realidades que entraña mantener los hogares 

funcionando, y de constituir el primer frente de contención del virus, ante la insistencia de 

intensificar los hábitos de limpieza como lavarse las manos constantemente, desinfectar, y 

mantener limpio el espacio habitable, y resguardar a las personas con mayores niveles de 

riesgo.  

Miles de hogares donde existía el recurso del trabajo doméstico remunerado, tuvieron 

que prescindir de este, en muchos casos porque al suspenderse el transporte era muy difí-

cil para las trabajadoras domésticas acudir al trabajo; también porque en pocas semanas se 

sintió el impacto económico en los ingresos familiares (las personas empezaron a ser des-

pedidas, o suspendidos sus contratos, o recibieron menos dinero) y no pudieron continuar 

pagando esos servicios; o porque las personas en el hogar tuvieron que asumir esas tareas 

al permanecer en casa.  Esto ha tenido diversos impactos entre las trabajadoras de casa 

particular, como el despido sin prestaciones, la baja de ingresos para quienes trabajan por 

día, la obligación de permanecer en la casa donde trabajan si desean conservar el empleo, 

alejadas de sus familias, y también la recarga de trabajo por la exigencia de extremar las 

medidas de limpieza (BOCHE, 2020).

Al faltar ese trabajo doméstico remunerado fue necesario adaptarse a la nueva situación, 

y fueron las mujeres en los hogares, por los roles de género asignados,  quienes asumieron 

el trabajo de limpieza, lavar trastos, y cocinar,  el trabajo de cuidado (niñas y niños, personas 

mayores, personas con discapacidad), y también el soporte educativo cuando hay niñas y 

niños en edad escolar, lo que  ha implicado una agobiante recarga de trabajo porque muchas 

tienen empleos remunerados que ahora realizan a distancia, o por turnos, experiencia a la 

que también han debido adaptarse. 

Otra situación que se empezó a observar, al igual que en otros países es que la violencia 

basada en género aumentó, o no disminuyó, debido a que el confinamiento aumentó las 

tensiones preexistentes a nivel familiar. El llamado gubernamental de “quédate en casa”, 

pudo resultar muy cómodo para muchas familias y personas, en las primeras semanas de 

reclusión, pero pronto se constató que la idealización del espacio doméstico no era tal, 

porque la violencia tan normalizada en la sociedad, ha ido cobrando otras dimensiones en 

estas circunstancias. Como plantea Montserrat Sagot (2020) “se ha asistido a una especie 

de romantización del “quédate en casa”, donde se dijo que era maravillosa la oportunidad 

de compartir en familia, pero no se mencionó que esta tiene momentos de mucha angustia”.
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En general, emociones como el miedo, la angustia, la incertidumbre y por otro lado, la 

necesidad de mantener a flote a las familias, han sido la constante en este período de emer-

gencia sanitaria, que está requiriendo del tiempo y las energías de las mujeres.

¿QUÉ DICEN LAS MUJERES EN CONFINAMIENTO, SOBRE EL TRABAJO Y EL USO DEL 

TIEMPO?

El trabajo es una categoría de análisis central para la comprensión de la situación y con-

dición de las mujeres. Varias teóricas feministas han hecho importantes aportes desde una 

perspectiva crítica de la economía, señalando cómo, la economía ortodoxa, ha obviado el 

aporte de las mujeres en todos los sistemas económicos, sobre todo en el capitalismo, al 

invisibilizar el tiempo y las energías que ellas invierten no sólo en las actividades remune-

radas sino, sobre todo, en las actividades no remuneradas asociadas con el cuidado de las 

personas.

El trabajo de cuidado como plantea Mari Luz Esteban (2017) tiene como objetivo propor-

cionar bienestar físico, psíquico y emocional a las personas, y en el marco de la economía, 

es un eslabón importante para mantener funcionando los procesos productivos, a los que sí 

se reconoce valor de cambio y que sí se incluyen en las cuentas nacionales. Esta actividad 

está naturalizada, generizada y racializada y está en el núcleo de los sistemas de paren-

tesco y edad, y del orden patriarcal; de manera que es un trabajo reservado para las muje-

res, tanto jóvenes como adultas, que se realiza sobre todo en el ámbito privado. Y cuando 

es remunerado, es precario, y realizado por mujeres de determinados grupos, en el caso de 

Guatemala, por mujeres indígenas, y/o ladinas del área rural.

Las estadísticas generalmente ocultan la importante contribución femenina al trabajo 

reproductivo y de cuidado. Adicionalmente, aunque las mujeres trabajen fuera del hogar, 

dedican 23.2 horas promedio más que los hombres en la realización de las tareas domésti-

cas mientras que los hombres dedican 8 horas promedio más que las mujeres en el trabajo 

remunerado (Monzón, 2019). 

Por otro lado, las  mujeres también están excluidas del trabajo remunerado y formal, 

ya que  para el 2017 representaban solo el 39.7%, de la PEA-Población Económicamente 

Activa, en comparación con los hombres con el 86.3% (MONZÓN, 2019). Esa inequidad de 

género es evidente, además, en los salarios que perciben mujeres y hombres, tanto en el 

área urbana como rural las mujeres ganan menos que los hombres; sin embargo, la condi-

ción de género/etnia/ruralidad marca una brecha en detrimento de las mujeres indígenas 

que ganan 26.3% respecto a lo que ganan los hombres no indígenas. También es evidente 

la disparidad entre el sector informal de la economía donde ellas reciben 30% menos en 

ingresos con relación a los hombres, que en el sector formal, donde la brecha es de 5.6% 

(PERUCH, 2020). 
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El estudio del trabajo desde la perspectiva de género es útil en el contexto de la pande-

mia porque las mujeres constituyen, como ya se afirmó, la primera línea de contención del 

contagio por coronavirus, y además son mayoría en ámbitos laborales relacionados con la 

atención y el cuidado hospitalario, como enfermeras, médicas y personal de limpieza. 

Entre  las mujeres que participaron en la encuesta realizada en el mes de mayo, el 50.7% 

de quienes respondieron, señaló que realiza quehaceres del hogar sin remuneración, 

incluyendo quehacer del hogar, cuidado de personas y apoyo educativo, aunque solo el 

1.7% se dedican de forma exclusiva al trabajo no remunerado; mientras que el 42.6% indicó 

que trabajan por un salario o ingreso fuera del hogar y el 32.5% que realizan teletrabajo, 

tomando en cuenta que algunas de las entrevistadas realizan ambos roles se consideró 

importante identificar el porcentaje total de las mujeres que realizan un trabajo remunerado 

(teletrabajo o fuera del hogar),  que asciende a 68.6%.

Gráfica 1. Porcentaje de mujeres según actividad a la que se dedican40*

Fuente: MTM. Estudio consecuencias del confinamiento por la pandemia COVID-19. Año 2020

El 79.8% de las mujeres entrevistadas considera que el tiempo que dedican a tareas 

domésticas, apoyo educativo y trabajo de cuidado ha aumentado en el marco de la crisis y 

confinamiento global, el porcentaje se incrementa a 82.4% para las mujeres que informaron 

que realizan además un trabajo remunerado.

40. Pregunta de respuesta múltiple.
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Asimismo, el 65.1% de las mujeres entrevistadas, señalan que el tiempo que dedican al 

día, a tareas domésticas, apoyo educativo y trabajo de cuidado se ha incrementado en 4 

horas o más.

Gráfica 2. Porcentaje de mujeres según número de horas diarias  

que consideran dedican más que antes de la pandemia,  a las tareas domésticas,  

apoyo educativo y trabajo de cuidado

Fuente: MTM. Estudio consecuencias del confinamiento por la pandemia COVID-19. Año 2020

Estos datos son congruentes con los que reportan otros países, de acuerdo con Mora 

(CIM 2020) 

el confinamiento agudiza la crisis del cuidado, aumentando la carga global de trabajo de las 

mujeres. Según la OIT, las mujeres tienen a su cargo 76,2% de todas las horas del trabajo de 

cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), y son ellas quienes tienen doble 

o triple jornada laboral, situación que se ha agravado con las medidas del confinamiento, 

particularmente en las familias con hijos/as en edad preescolar o que no pueden asumir de 

manera autónoma la educación a distancia. 

Como se observa, el dato del estatus laboral, y las horas que han debido incrementar en 

su jornada diaria, son problemáticas acuciantes que no solo tienen impacto en el presente, 

sino en el futuro inmediato de las mujeres.
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Otra situación que afecta a las mujeres, por el rol de género impuesto, es el trabajo de 

cuidados cuando en la casa hay personas con discapacidad, niñas/os y personas mayores.

Al respecto, el 39.4 % (746) de las mujeres que respondió la encuesta afirmó que en el 

hogar vive algún/a niño/a, adulto/a mayor, persona con discapacidad o persona con enfer-

medades crónicas que necesitan cuidado constante, de ellas el 19.4% (145) informaron que 

una de las actividades a las que dedican tiempo es al cuidado de personas, por el cual 

no reciben una remuneración. Al desagregar la cifra por grupos de edad es evidente que 

este trabajo, invisibilizado por el Estado y la sociedad, recae con mayor fuerza en las muje-

res mayores de 50 años, un 33.6% en ese grupo de edad, en contraste con solo el 12.1% 

de mujeres entre  los 15 y 29 años. Y en las mujeres casadas o unidas (26.4%) (MONZÓN; 

PERUCH, 2020).

Asimismo, el 20.1% de las mujeres que respondió la encuesta manifestó que dedican 

tiempo al apoyo educativo, el porcentaje se eleva al 25.5% para las mujeres que tienen hijas 

e hijos, y de ellas, las mujeres de 30 a 49 años, son quienes en mayor proporción (30.7%) 

manifestaron realizar este tipo de apoyo que requiere tiempo, conocimientos y destrezas 

(MONZÓN; PERUCH, 2020).

Otro aspecto que develan la sobrecarga de trabajo para las mujeres es que 1 de cada 

5 mujeres, asume sola la realización de estas actividades, ya que ningún otro/a integrante 

del hogar las realiza.  En un 42.1% de los casos, es otra integrante femenina del hogar quien 

lleva a cabo las tareas domésticas y de cuidado, y  únicamente el 24.6% de las parejas mas-

culinas asume algunas de estas actividades  (MONZÓN; PERUCH, 2020).

En efecto, únicamente en 4 de cada 10 hogares los hombres se involucran en la reali-

zación de  tareas domésticas, apoyo educativo y trabajo de cuidado dentro del hogar: la 

cifra es relativamente baja, considerando que el 68.6% de las mujeres entrevistadas realiza 

además un trabajo remunerado (teletrabajo o fuera del hogar).  Este dato confirma que los 

hombres no se han involucrado en el trabajo del hogar en la misma medida que las muje-

res se han incorporado en el mercado laboral, una situación preexistente al COVID19, ya 

que según datos del observatorio de igualdad de la Comisión Económica para América 

Latina Cepal (2020), Guatemala es el país en donde menos participan los hombres en el 

trabajo no remunerado TNR, ya que mientras los hombres de la región de América Latina 

y el Caribe dedican un promedio de 13 horas semanales al TNR, en Guatemala el dato 

desciende a 5.7 horas semanales, en contraste con las  33 horas semanales que dedican 

las mujeres. 
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Gráfica 3. Personas que realizan tareas domésticas,

 apoyo educativo y trabajo de cuidado dentro del hogar

Fuente: MTM. Estudio consecuencias del confinamiento por la pandemia COVID-19. Año 2020

Es evidente que son las mujeres que realizan trabajo remunerado, quienes al sumar gran 

parte del trabajo doméstico, de cuidados y de apoyo educativo a sus jornadas, están asu-

miendo los costos provocados por las medidas relacionadas con el COVID-19; un esfuerzo 

que implica un gasto energético y de ánimo que recae en sujetas concretas, aquellas muje-

res que son invisibles para el sistema, pero que proveen sus energías cotidianamente en 

los hogares.

Estrechamente relacionado con el trabajo, al consultar a las entrevistadas si consideran 

que sus derechos laborales han sido vulnerados desde la imposición de la cuarentena, el 

29.6% respondió afirmativamente, la información también permite determinar que las más 

vulneradas han sido las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, para quienes el porcentaje se 

eleva a 36.3%, mientras que para las mujeres de 30 a 49 años, el porcentaje se registra en 

28.8% y 23.5% entre las mujeres de 50 años y más. Al analizar la información por sector, el 

estudio también revela que las mujeres que laboran en el sector privado, se han sentido 

más vulneradas en sus derechos laborales, como se observa en la siguiente gráfica.
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Gráfica 4. Porcentaje de mujeres que considera que sus derechos laborales 

han sido vulnerados desde la imposición de la cuarentena o el encierro, según sector

Fuente: MTM. Estudio consecuencias del confinamiento por la pandemia COVID-19. Año 2020

Estos datos son preocupantes porque a la suspensión de contratos, y la baja de los ingre-

sos, se suma el hecho de que los patronos, en su mayoría, no contribuyen con cumplir con 

el pago de sus impuestos. Estas situaciones se han  agudizado en estos meses, ampliando 

las brechas entre mujeres y hombres en el mundo laboral.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Las medidas gubernamentales para prevenir el contagio por coronavirus, principalmente 

el confinamiento, la distancia social, y la restricción a la movilización, obligó a miles de fami-

lias a variar sus rutinas y, para algunos de sus miembros, sus roles y responsabilidades, en 

cuestión de días. A la preocupación por el contagio, se fue sumando la incertidumbre, el 

temor por lo desconocido, y la preocupación por las personas con más alto riesgo. 

La pandemia por el Covid19 ha tenido diversos impactos en las vidas de las mujeres, 

tanto a nivel personal como familiar, su cotidianidad se ha visto trastocada, especialmente 

para quienes viven en pareja y tienen hijas e hijos, y/o son responsables del cuidado de 

personas mayores y/o con discapacidad41.  

41. El número de mujeres que respondió la encuesta, casi dos mil, sugiere que había una necesidad de expresarse en medio de un con-
texto inédito, por momentos angustiante, que ha requerido de enormes capacidades sociales, físicas y subjetivas para adaptarse a situa-
ciones diversas y adversas.
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Las condiciones del confinamiento han tenido impacto en su situación porque se han 

visto obligadas a asumir el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, y de apoyo educativo 

cuando hay niños y niñas en edad escolar en los hogares.  Ha aumentado el número de 

horas que invierten en esas actividades, además de su trabajo remunerado que han conti-

nuado en condiciones de teletrabajo, modalidad laboral para la que tampoco estaban pre-

paradas y para la que no siempre cuentan con los entornos adecuados.

La pandemia no ha significado que la vida familiar se suspenda, y son las mujeres quie-

nes están asumiendo el rol de velar por la contención del contagio, aunque esto no está 

visibilizado en los discursos oficiales, y tampoco en los medios de comunicación. De hecho, 

se constata que, en línea con el perfil del gobierno que asumió en enero del 2020, la pre-

sencia, participación y aporte de las mujeres para la conducción de los planes para enfren-

tar esta emergencia sanitaria, y a la vez económica, está invisibilizada. La voz predominante 

es la masculina, y el lenguaje que se utiliza es pretendidamente neutro. 

Sin duda, las situaciones de impacto de la pandemia en la vida de las mujeres, en sus 

relaciones, cotidianidades, sentires y expectativas, son mucho más complejas de lo que se 

logró recoger en la encuesta realizada, porque el Covid19 ha venido a trastocar todos los 

espacios, las dinámicas, las rutinas, los planes, los hechos de la vida, la enfermedad y la 

muerte. La incertidumbre es el signo de este tiempo, y a medida que se ha ampliado el perí-

odo de confinamiento, con seguridad se irán manifestando otras experiencias en las vidas 

de las mujeres que, tanto a nivel personal como colectivo, estarán marcadas por un antes y 

un después de esta pandemia.
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¿POR QUÉ SE ENFERMAN LOS PAÍSES? 
UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL AL 

IMPACTO DE LA PANDEMIA

BENJAMIN CURLEY GUTIÉRREZ42

LA PANDEMIA DEL COVID-19 HA PUESTO EN JAQUE AL MUNDO. CON MILLONES DE CASOS Y 

cientos de miles de muertes, no hay un país que no haya resultado afectado. Sin embargo, 

aunque la catástrofe sea universal, esta no es uniforme, pues el impacto entre países ha 

variado enormemente. ¿Por qué algunos países pueden salir mejor de la pandemia que 

otros? Presento una respuesta de carácter institucional que valora de tres formas la reacción 

que los países pudieron tener ante la pandemia. La primera es la capacidad del Estado que 

destaca la preparación que cada país toma ante un evento extraordinario de esta magnitud 

y, sobre todo, la posibilidad de reacción que tiene. La segunda variable institucional cubre 

la estrategia de reacción que proviene de la decisión concreta que toma cada gobierno. La 

última dimensión considera la coordinación de la reacción, que depende del arreglo y el 

funcionamiento de las instituciones de cada país. En conjunto, las tres permiten vislumbrar 

un diagnóstico del nivel de inmunidad que tiene cada país.

POSIBILIDADES DE REACCIÓN

La pandemia ha demostrado ser una herramienta heurística para explicar la capacidad 

Estatal, ya que todos los factores que escuchamos ser fundamentales para soportar la cri-

sis, la representan de alguna forma la capacidad Estatal. En concreto, la capacidad Estatal 

en la pandemia de COVID se puede observar de tres formas: fortaleza Estatal, legibilidad y 

fortaleza económica.

FORTALEZA ESTATAL 

La fuerza del Estado se entiende en función de su habilidad de hacer cumplir las reglas. 

En tiempos de pandemia, la fuerza Estatal es relevante de al menos dos formas. 

42. Benjamin Curley Gutiérrez es egresado de la carrera en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (Cide), en Ciudad de México. Ha realizado estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Humboldt 
en Berlín, Alemania. Actualmente es asesor del presidente de la Unión Internacional de Editores y director del programa Mexico City Model 
United Nations (Mimun).
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Por un lado, hacer cumplir el pago de impuestos significa que el Estado tiene la capa-

cidad de hacer cumplir. Por más que suene a tautología, esto hace sentido en tanto que 

la recaudación fiscal es una de las medidas típica de la capacidad Estatal (Soifer, 2012). La 

capacidad extractiva del Estado es necesaria para su financiamiento y es posible solamente 

porque ejerce con éxito el monopolio legítimo de la violencia, como afirma Weber (1921). Más 

que mostrar “el músculo” del Estado, la recaudación fiscal indica su capacidad económica 

para robustecer el sistema de salud, indispensable para hacer frente a la pandemia. Poder 

hacer frente a una pandemia requiere poder invertir en camas de hospitales, ventiladores, 

personal médico, equipo especial, capacidad de movilizar recursos de una parte del país a 

otro, o bien, de adquirirlos de forma espontánea. En suma, un Estado más fuerte, recauda 

más impuestos y tiene los recursos para hacerse valer en una crisis.

Por el otro lado, poder hacer cumplir implica que las acciones que vislumbra el gobierno 

pueden materializarse. Los resultados que espera conseguir un gobierno cuando planea una 

ruta de acción para superar la crisis no se pueden materializar si no es posible hacer cumplir 

las medidas que enlista el plan de acción. Si una persona, un grupo de individuos desorga-

nizados o un grupo organizado pueden ir en contra de las indicaciones del gobierno sim-

plemente porque el Estado es suficientemente débil como para hacerlas cumplir, entonces 

será improbable que sea exitoso el plan de acción diseñado por el gobierno para superar 

la crisis sanitaria. En una crisis como esta, es menester que los individuos sigan las indica-

ciones porque cada uno tiene la responsabilidad de cuidar al otro. Usamos tapabocas para 

cuidar a los que nos rodean. La acción colectiva requiere de alguien que haga cumplir, 

requiere un enforcer (Olson, 1965).

LEGIBILIDAD

La capacidad del Estado, entendida como legibilidad, depende de la amplitud y la pro-

fundidad del conocimiento que tiene el Estado sobre sus ciudadanos y las actividades que 

realizan (Zhang y Lee, 2016). En otras palabras, un Estado capaz es el que tiene certeza de 

lo que sucede dentro del territorio que controla; es capaz de leer a su población. Esto sig-

nifica conocer cuántas personas en él habitan, qué hacen estas personas, exactamente en 

dónde viven y más.

En tiempos de COVID, la legibilidad se manifiesta principalmente de tres formas que son 

cruciales para el control de la pandemia: (I) la realización de pruebas para saber quién está 

contagiado, (II) el seguimiento de contactos o contact tracing para conocer quiénes podrían 

contagiarse, y (III) la contabilidad y el manejo estadístico para entender cuántos han sido 

contagiados, cuántos han fallecido y en dónde se encuentran. Estas tres prácticas permiten 

llevar un control de la crisis. Sin esta información, ningún gobierno será capaz de implemen-

tar las medidas necesarias para mitigar la crisis, pues sería actuar de forma aleatoria y sin 
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garantía de lograr nada, en completa incertidumbre. La debilidad Estatal, entendida como 

legibilidad, agravia la crisis sanitaria.

FORTALEZA ECONÓMICA

Los gobiernos en la pandemia tienen que salvar vidas sin sacrificar demasiado la eco-

nomía nacional. De manera análoga, muchos individuos deben decidir si morir del virus o 

del hambre, siendo esta frase no siempre una hipérbole. La fortaleza económica, siendo 

un resultado de la capacidad Estatal, permite aliviar el impacto del COVID, ya que facilita el 

claro dilema entre salud y economía. Presento dos formas de entenderlo.

Por un lado, la crisis será más grave en función del número de sectores económicos 

vulnerables. Claramente hay sectores directamente afectados por una pandemia, como 

el turístico o el restaurantero, pero las personas más vulnerables son las que viven al día, 

sin nómina o salario fijo, porque tienen mucha mayor necesidad de salir a trabajar y correr 

el riesgo de contagiarse, o sea, las del sector informal. La informalidad es la ausencia del 

Estado, aunque sea por indulgencia (Berens, 2015), porque tolera el trabajo al margen de 

la ley y del régimen fiscal que debería imponer el Estado y que refleja su propio éxito como 

uno. Un Estado débil crea fragilidad en la economía, ya que la hace depender de la infor-

malidad. De esta forma, la capacidad Estatal, por medio de la fortaleza económica, permite 

que menos individuos enfrenten, fútilmente, el dilema planteado.

Por el otro lado, la fortaleza económica es fundamental para que los gobiernos puedan 

implementar medidas que salven vidas. Entre mayores sean las reservas económicas de 

un país, mayor tiempo podrá mantenerse la economía cerrada con el fin de minimizar el 

riesgo epidémico. Un Estado de bienestar bien administrado y abastecido podría eliminar 

el dilema latente, pues todos podrían quedarse en casa sin tener que salir a buscar el pan. 

Además, la fortaleza económica facilita el manejo de deuda para gastar más durante una 

crisis. No obstante, esta situación es producto de un proceso histórico que explica la forma-

ción de las instituciones económicas y políticas de los países. Según Acemoglu y Robinson 

(2012), el crecimiento y la estabilidad económica dependen de la implementación de ins-

tituciones que promuevan la inclusión y el desarrollo. Estas mismas instituciones explican 

por qué algunos países tienen mayor fortaleza económica para lidiar con las crisis. En otras 

palabras, los países se enferman, en parte, por la misma razón por la que fracasan.

MÁS ALLÁ DE LA CAPACIDAD ESTATAL

En suma, la capacidad Estatal es la primera condición para entender cómo puede reac-

cionar un país ante una pandemia. En analogía médica, son las defensas del sistema inmu-

nológico del Estado ante el virus. Ahora bien, más defensas no garantizan la inmunidad, 
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pues de la misma forma que un paciente sano debe también cuidarse y evitar el riesgo de 

ser contagiado, los países deben escoger las estrategias correctas para aminorar la crisis.

ESTRATEGIAS DE REACCIÓN

Existen a grandes rasgos dos formas gubernamentales para actuar contra el COVID-19: 

el aislamiento social y la inmunidad de rebaño. Quedarse en casa hasta erradicar el virus o 

permitir la continuidad de la cotidianeidad hasta llegar al punto en el que toda la población 

es inmune. Claramente, ambas son matizables. Se puede mantener el aislamiento hasta 

que la curva de contagios baje lo suficiente como para evitar un colapso inminente del sis-

tema de salud, o bien, se puede permitir la continuidad de la vida cotidiana e implementar 

a la vez ciertas medidas preventivas que modulen la propagación y protejan a los grupos 

más vulnerables.

Si bien cualquier estrategia tendrá desventajas, se espera que el gobierno tome la deci-

sión más racional dadas las condiciones particulares del país, que mucho tienen que ver 

con lo discutido en la primera sección. Un país con poca informalidad podrá extender el 

aislamiento con mayor facilidad; uno con un sistema de salud sólido tendrá la confianza de 

acotar el aislamiento con premura; otro con la fuerza de hacer cumplir se animará a imple-

mentar medidas preventivas estrictas que sean más efectivas para reducir los contagios; 

entre muchas otras posibilidades. Es decir, dadas las capacidades del Estado (y el conoci-

miento científico, claro), se espera que los gobiernos tomen la mejor decisión para su pobla-

ción. Pero este supuesto no se cumple del todo.

 La importancia de escoger la estrategia de reacción correcta la deja ver el contraste 

entre Suecia y Dinamarca. Por un lado, los suecos siguieron una estrategia distinta por 

acercarse más que el resto de los países a la inmunidad del rebaño.  Por el otro, Dinamarca 

siguió el aislamiento social. Ambos países cuentan con una estructura demográfica y una 

capacidad Estatal equiparables, empero, el impacto de la pandemia fue muy distinto en 

cada uno, siendo Suecia mucho peor afectado. Este experimento natural permite analizar 

el efecto de las diferentes estrategias en países realmente similares. ¿Por qué Suecia tomó 

esa decisión?

La respuesta es clara: el aislamiento social no es popular. La aprobación popular del 

gobierno sueco ha aumentado a pesar de las muertes43, mientras que en otros países ha 

habido protestas por acabar con el aislamiento y los gobiernos han decidido aflojar las res-

tricciones, sin haber visto un decrecimiento en la tendencia de contagios. Esta paradoja 

implica reconocer que la estrategia de la reacción no está exenta del interés electoral de 

los políticos, por más que sea una crisis. Esto reaviva la disyuntiva entre políticas buenas 

43. https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/sweden/

https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/sweden/
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y políticas populares (Przeworski, Stokes y Manin, 1999): ¿el gobierno debe hacer lo que la 

gente quiere o lo que realmente es mejor?

COORDINACIÓN DE REACCIÓN

Una vez decidida la estrategia de reacción, viene la etapa crucial de la implementación, 

pues de ella depende la posibilidad de ver resultados positivos. Como con cualquier política 

pública, la implementación de las medidas para la pandemia es un campo minado, lleno de 

obstáculos (Bardach 1979). Si se es desconfiado, se puede pensar que la crisis implicó un 

diseño expedito de la política y, por ello, menos cuidadoso. No obstante, de igual forma se 

podría esperar que la propia crisis fomente la cooperación política para facilitar la imple-

mentación. Sin embargo, las diferencias políticas y partidistas se manifestaron en muchos 

países durante la crisis. En este sentido, recupero dos argumentos que explican la coopera-

ción política (o su ausencia) desde una perspectiva institucional. El supuesto aquí es que las 

acciones políticas son un resultado de los arreglos institucionales. La fe de que haya ética 

política no existe cuando las instituciones son permisibles a la politización.

El federalismo es el primer arreglo institucional que puede tener efectos perversos en la 

implementación de las políticas de emergencia. Claramente el problema no es el federa-

lismo per se, sino los pactos federales que no son claros en las responsabilidades de cada 

nivel de gobierno y que permiten un juego de culpas, pues ningún gobierno quiere ser el 

responsable de muertos. Para prevenir esto se necesita precisión legal, que en muchas 

federaciones no existe o es fácil de ignorar. Los ejemplos claros aquí son Estados Unidos y 

México. En el caso del primero, Trump hizo un intento constante por interceder en respon-

sabilidades de los estados. La disputa contante entre él y el Gobernador de Nueva York, 

Andrew Cuomo, exhibe la invasión de esferas de poder. En el caso del segundo, todos se 

lavaron las manos, irónicamente. López Obrador dejó la responsabilidad a los niveles loca-

les y los gobernadores de oposición mostraron un constante esfuerzo por ir en contra de 

las acciones del gobierno federal. El contraste deseado, que sí se logró en federaciones 

como la alemana, sería ver colaboración entre niveles de gobiernos para que en conjunto 

avancen una política que respete las facultades y las capacidades de cada uno.

La segunda institución que puede hacer rebrotar la mala voluntad de los políticos es el 

presidencialismo. Aquí hay que remontarnos a las críticas clásicas de Linz (1990). Primero, si 

el Ejecutivo tiene el control del estado de emergencia, sus decisiones serán deslegitimadas 

contundentemente por una oposición Legislativa justificada en la idea de ser igualmente 

legítimos. Segundo, si el Ejecutivo y el Legislativo deben actuar en conjunto, será fácil caer 

en un deadlock o parálisis porque no hay nunca rastro de un piso común entra los parti-

dos. Tercero, el Presidencialismo carece de cooperación postelectoral porque las eleccio-

nes son un juego de suma-cero. El partido del Ejecutivo no busca la cooperación porque el 
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presidente tiene suficiente poder y, de cualquier forma, la oposición preferiría no cooperar 

porque teme otorgarle el crédito ante el electorado, sea bueno o malo; prefiere esperar 

hasta que se equivoquen y que sea su turno para gobernar. Ciertamente existen factores 

institucionales que matizan los efectos del Presidencialismo. En Estados Unidos, la reelec-

ción supone promover la rendición de cuentas vertical para evitar que un legislador boico-

tee al gobierno por medio de la inactividad, pues sus votantes le castigarían en las urnas. 

En México, las reglas electorales facilitan el multipartidismo con la ilusión de despolarizar 

el espectro político y motivar la cooperación. No obstante, ninguna de estas reglas parece 

haber sido suficientes para contrarrestar al Presidencialismo.

Todo esto reconoce la importancia de las instituciones en los procesos de la política. Los 

países están a merced de las instituciones y los efectos que causan en la forma de hacer 

política y, lamentablemente, una crisis excepcional no parece ser momento para hacer la 

excepción.

CONCLUSIÓN

En este espacio argumento que las instituciones son clave para diferenciar entre los paí-

ses más y menos afectados por la pandemia. Ahora bien, este es sólo un punto de partida. 

Entender las condiciones institucionales que determinan el impacto de la pandemia en un 

país específico no es suficiente para explicar el impacto de la pandemia dentro del país. Es 

necesario profundizar en las afectaciones generales y particulares en todo tipo de ámbitos, 

y preguntarse si son estas mismas instituciones deficientes las que generan otros proble-

mas sociales, políticos o económicos. El contexto institucional que desarrollo en este trabajo 

es un punto de partida para establecer las condiciones de carácter agregado que permitan 

investigar la pandemia de forma comparativa y/o interseccional.  
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FAKE NEWS E A PANDEMIA

FELIPE RINALDI DE CAMPOS44   

OS BOATOS, MODERNAMENTE REFERIDOS COMO FAKE NEWS, NÃO SÃO NOVIDADE: A HUMA-

nidade produz notícias falsas há séculos, em geral com o objetivo de ganho financeiro, van-

tagem política e tração midiática.  

Por exemplo, boatos sobre a saúde do Rei George II por grupos rebeldes no século XVIII 

para criar instabilidade política; ou o jornal New York Sun, que publicou a descoberta de vida na 

Lua em 1835, para ganhar assinantes; ou, em 1803, uma carta falsa sobre um suposto acordo 

amigável entre França e Inglaterra, nações prestes a entrar em guerra naquele momento, 

fizeram disparar ações na bolsa londrina, obtendo ganho financeiro direto (HISTORY, s/d).

Contudo, o novo contexto tecnológico ofereceu novos meios e criou incentivos adicio-

nais a essas práticas, massificando sua prática. Agora, a pandemia se mostrou um palco 

ideal para os oportunistas da desinformação.

Para entender esse fenômeno de escalada recente, vamos explorar um pouco desse 

universo, como o jogo de incentivos e o contexto tecnológico, e porq ue a pandemia é uma 

oportunidade perfeita. Por fim, vamos refletir sobre quem são os agentes que promovem 

tais notícias e o que podemos fazer para combatê-las. Vamos começar pelas definições.

O QUE SÃO?

O que são as chamadas “fake news”? No cenário atual, a melhor resposta é simples: 

depende para quem pergunta. Para as agências de verificações de fatos e ONGs relaciona-

das ao combate à desinformação, como a First Draft News, uma ampla gama de conteúdo45 

que vai desde memes e sátiras até falsificações elaboradas;  para as empresas que vendem 

espaços de anúncios online e que ganham dinheiro com essas notícias, como Google46, 

um subconjunto mínimo aceitável aos seus anunciantes; para os líderes políticos como o 

44. Engenheiro da computação formado pela Escola Politécnica (USP) e pós-graduando em administração (MBA) pela FGV. É consultor 
especialista em computação forense, investigação de fraudes corporativas, resposta a incidentes cibernéticos e assistência técnica judi-
cial nas respectivas áreas e com passagem por diversas grandes consultorias.
45. Cf. WARDLE, 2017.
46. Cf. MARVIN, 2017.
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presidente americano Donald Trump47 ou o presidente filipino Rodrigo Duterte48 qualquer 

notícia, falsa ou verdadeira, contrária aos seus interesses; e para as mídias tradicionais 

como a BBC49 de Londres, informações maliciosamente fabricadas para enganar e até as 

sátiras que, embora abertamente falsas, podem enganar alguns leitores.

Com o propósito de informar, vamos detalhar a definição mais ampla. Seguem as defini-

ções do artigo “Fake news. It’s complicated.”50, do First Draft News, em tradução livre, com 

comentários nossos (WARDLEN, 2017):

• Sátira ou paródia: sem intenção de prejudicar, mas com potencial de enganar. Exemplos 

incluem o brasileiro “Sensacionalista”51 e o norte-americano “The Onion”52.

• Falsa conexão: quando as manchetes, imagens e legendas não correspondem ao con-

teúdo. Ainda que presentes em matérias jornalísticas mal revisadas, são comumente 

usadas como “click bait"53 para ganho com propaganda. Livros de receita com fotos 

são um ótimo exemplo.

• Conteúdo enganoso: uso enganoso de informação para armar contra alguém ou algum 

assunto. É comum em campanhas políticas. O uso de informação fora de contexto como 

argumento para atacar pessoa ou ideia.

• Falso contexto: quando conteúdo genuíno é compartilhado com contexto falso. Por 

exemplo, a doação do governo brasileiro à Autoridade Palestina de 25 milhões de 

reais para ações de reconstrução na Faixa de Gaza54 é anunciado como “Lula doa 25 

milhões ao Hamas”.55

• Sites impostores: quando sites se passam por fontes genuínas. Por exemplo, um site 

fabricado para se parecer com outro de maior credibilidade.

• Conteúdo manipulado: quando informação ou imagens genuínas são manipuladas 

para enganar. Por exemplo, quando o rosto de Adélio Bispo, responsável por esfaquear 

o então candidato Bolsonaro em Juiz de Fora (MG), é colocado sobre fotos antigas pró-

ximas ao ex-presidente Lula56, seu opositor.

• Conteúdo fabricado: conteúdo de notícia 100% falso, projetado para enganar e pre-

judicar. Notícias sobre a cura do COVID-19 ou tratamentos milagrosos se enquadram 

nessa categoria.

47. Cf. SULLIVAN, 2020.
48. Cf. THE WASHINTON POST, 2020.
49. Cf. RANNARD, 2017.
50. Em tradução livre: “Fake news. É complicado.".
51. https://www.sensacionalista.com.br/
52. https://www.theonion.com/
53. São assim chamados os conteúdos de Internet exclusivamente destinados a gerar receitas aos portais, sem nenhum compromisso 
com seu conteúdo.
54. Cf. Lei Federal nº 12.292/2010.
55. Cf. FASSI, 2020.
56. Cf. ARAGÃO, 2020.
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Quem é usuário ativo da Internet já deve ter presenciado uma porção de cada um desses 

tipos, ou até mesmo fora dela. Zero novidades no mundo digital ou real, mas com os meca-

nismos de busca indexando cada vez mais informação e cada vez mais gente nas redes 

sociais, nunca foi tão fácil desmentir os boatos que você ouvia da sua avó. Parecia que a 

ciência e os fatos reinariam para sempre.

O FORNO AUTOLIMPANTE DAS REDES SOCIAIS

No início da década, no auge da expansão das redes sociais hoje consolidadas como 

Facebook e Twitter, havia a crença de que os boatos não floresceriam nessas redes. Nessa 

época, o Twitter sofria críticas ora por sua forma não tradicional, ora por sua superficialidade 

ou falta de rigor jornalístico das postagens, mas o artigo “Good Things About Twitter”57 do 

periódico The New Yorker de 2012 saiu em defesa da rede social. 

Um trecho específico desse artigo, escrito por Sasha Frere-Jones, defendia que o Twitter 

permitia um livre fluxo e positivo de informação por amadores, ressaltando ainda que, se 

eventualmente alguém postasse uma notícia falsa, os próprios usuários do Twitter rapida-

mente agiriam para corrigir esses erros, num movimento que chamou de “forno autolim-

pante” (self-cleaning oven). Segue o trecho, em tradução livre:

Quanto às preocupações de Franzen58 sobre o rigor: citar fatos e criar argumentos é uma das 

características mais fortes do Twitter. Ou, para ser mais preciso, o Twitter é bom em permitir 

que os fatos circulem por meio de argumentos. Um exemplo é o pouso de emergência do 

voo 1549 da US Airways na manhã de 15 de janeiro de 2009. Enquanto o avião estava desli-

zando no rio Hudson59, eu estava indo para uma estação de metrô no Brooklyn e checando 

o Twitter no meu iPhone. Amigos com vista para o rio no West Side de Manhattan postam 

coisas como “P... m..., um avião acabou de pousar no rio”. Depois de usar o Twitter por um 

tempo, você sabe que deve segurar a onda e esperar que os rumores ganhem consistência. 

A duração de uma viagem de trem é (um tempo) razoável.

Quando voltei à superfície em Manhattan, meu feed estava cheio de contas pessoais e decla-

rações de organizações de notícias. Os amadores não erraram; um maldito avião pousou no 

maldito Hudson. Ouvir de um humano com uma janela voltada para o oeste não necessaria-

mente realça o registro histórico, mas realça o momento (...)

Mas às vezes o avião não é um avião e um boato infundado toma asas. (Kim Jong-il assas-

sinado? Rowan Atkinson está morto?) O Twitter é onde a inverdade voa primeiro e onde é 

57.  Cf. FRERE JONES, 2012.
58.  Refere-se a Jonathan Franzen, ensaísta americano e crítico do Twitter à época.
59.  Rio que divide a ilha de Manhattan, em New York, e o estado de New Jersey, onde um avião fez um pouso de emergência em 2009.
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derrubada. É uma espécie de forno autolimpante, onde a sabedoria da multidão pode 

resolver os problemas. (g.n.)

O artigo e, em particular a menção ao “forno autolimpante” ganhou ainda mais notorie-

dade retroativa60 quando as “fake news” invadiram as redes sociais durante as eleições 

presidenciais dos Estados Unidos em 2016 e não deram sinais de retrocesso nos anos 

seguintes.  Afinal, o que houve com o forno autolimpante?

UM JOGO DE NÚMEROS

São muitas as situações em que a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma emprei-

tada está nos números.  Por exemplo, o ataque cibernético conhecido por Distributed Denial 

of Service (“DDoS”), em que milhares ou milhões de computadores acessam simultanea-

mente um mesmo website com o objetivo de criar um “congestionamento”, o que impede 

os usuários legítimos de acessar o website. Quantos acessos simultâneos são necessários 

para causar um congestionamento em uma loja online de sabonetes artesanais? E num 

grande banco tradicional?

O sucesso de um ataque depende do uso de um número maior de máquinas e recursos 

que o site consegue suportar. Como consequência lógica, o ataque bem-sucedido só será 

viável se o atacante enxergar um ganho prometido (nesse caso, via extorsão, por exemplo) 

maior que o custo da operação.

A produção e efetividade de boatos também é um jogo de números. Num exercício de 

reflexão, vamos emprestar alguns conceitos da engenharia e chamar esse jogo de “Relação 

Sinal-Ruído”.  No fim da década de 40, o matemático Claude Shannon estabeleceu as bases 

da teoria das comunicações, em um artigo um tanto complexo61 e, embora inicialmente ima-

ginado para uso em uma situação limitada, provou-se ser mais abrangente na prática.

No artigo, Shannon faz referência a trabalhos anteriores do engenheiro Harry Nyquist e 

do pesquisador Ralph Hartley ao explicar sobre a efetividade da transmissão de uma men-

sagem considerando a potência do sinal, que contém a mensagem, e a potência do ruído 

do canal, que se opõe à transmissão fidedigna da mensagem.

O conceito já foi utilizado fora de seu contexto original para descrever diversas situações 

que não se relacionam com a engenharia de telecomunicações, para expressar qualquer 

tipo de proporção entre “o que eu quero” x “o que eu não quero, mas vem junto”. Alguns 

exemplos caricatos, “casca” x “recheio”, “embrulho” x “presente”, e, no contexto de fóruns 

60. Cf.  WENDLING, 2018 e WARDLE, 201.6
61. Cf. SHANNON, 1948.
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online62 “informações úteis” x “informações inúteis/falsas ”, a última como parâmetro de 

qualidade das informações trocadas pelos usuários. 

A própria natureza dos “fóruns” online de formação de consensos de maioria, embora 

não afastasse polêmicas, era eficaz em afastar mentiras deslavadas, em seus “fornos auto-

limpantes”. Mas considere agora um mundo online em que, com o apoio (subversão) da 

tecnologia, as notícias falsas são tão volumosas e coerentes entre si e têm tanto apelo 

emocional e que a verdade, embora apoiada em fatos e fontes fidedignas, não conta com 

o mesmo apelo ou volume. O antes ruído agora é mais forte que o sinal. Quem vai limpar 

esse forno?

E afinal, quais são os ganhos prometidos? Como mencionado na introdução deste texto, 

os boatos visam em geral três resultados: (i) ganho político, (ii) ganho de tração midiática ou 

(iii) ganho financeiro direto. E, de novo, o mundo de negócios digital aumentou esses incen-

tivos, com novas formas de ganho financeiro e a alta eficácia do ganho político e tração 

midiática. Afinal, o que mudou, na prática?  

ROBÔS, ADS E REDES SOCIAIS

Em matéria da BBC63, a jornalista Claire Wardle da ONG First Draft News64, focada em 

verificação de fatos e conscientização sobre fake news menciona sua própria análise sobre 

as mudanças de paradigma. Em tradução livre:

Nos primórdios do Twitter, as pessoas o chamaram de "forno autolimpante", porque sim, exis-

tiam falsidades, mas a comunidade rapidamente as desmascararia. (...) Mas agora, estamos 

em uma escala onde, se você adiciona automação e robôs, aquele forno é sobrecarre-

gado. (...) Existem muito mais pessoas agora agindo como verificadores de fatos e tentando 

limpar todos os fornos, mas isso está numa escala agora que nós não conseguimos acom-

panhar. (g.n.)

Entre os fatores que alteram a equação do nosso jogo de números, o cenário tecnológico 

de aplicações para a Internet teve um papel essencial e, de fato, os robôs e a consequente 

automação e as ferramentas facilitadoras de falsidades são a cereja desse bolo. Os robôs – 

na verdade, as redes de robôs ou “botnets” – automatizam o envio massivo de mensagens 

e até a geração de conteúdo falso65, apoiado por ferramentas que aceleram a fabricação 

humana de conteúdo falso.

62. Cf. PSYCHOLOGY WIKI, s/d.
63. Cf. WENDLING, 2018.
64. https://firstdraftnews.org/about
65. Cf. RAY, 2020.
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Em 2015, matéria do portal Globalvoices66 relata análise estatística que teria identificado 

uma rede com mais de 20 mil contas da rede social Twitter que seriam, na realidade, uma 

complexa rede de robôs para divulgação de notícias, sátiras e retórica, incluindo fake news, 

pró-Kremlin (governo russo). Essas redes, que estariam em atividade crescente durante a 

intervenção russa na Ucrânia em 2014, foram chamadas de “Troll Army” (“exército troll”).

Conforme matéria já mencionada do First Draft News, de 2017, as redes de robôs criam 

mensagens consistentes que ganham credibilidade com base na repetição. Em tradução 

livre:

Quando as mensagens são coordenadas e consistentes, elas enganam facilmente nossos 

cérebros, já exaustos e cada vez mais dependentes de heurísticas (atalhos psicológicos sim-

ples) devido à enorme quantidade de informações piscando diante de nossos olhos todos os 

dias. Quando vemos várias mensagens sobre o mesmo assunto, nossos cérebros usam isso 

como um atalho para a credibilidade. Deve ser verdade, nós dizemos – eu vi essa mesma 

afirmação várias vezes hoje. (g.n.)

Mas ainda há outros elementos nesse cenário que ajudaram a criar as condições perfei-

tas para o crescimento dos boatos na Internet. Em particular, podemos citar: (i) os incentivos 

financeiros criados por serviços intermediários de marketing como o Google Ads, que alu-

gam espaços pagos em sites que produzem conteúdo e cujo pagamento está vinculado ao 

volume de acessos; e (ii) as redes sociais e aplicativos de mensagens, como o Whatsapp e 

Facebook. 

Modelos de negócios como portais inteiros de notícias falsas para capitalização de anún-

cios foram viabilizados com a ajuda de tais tecnologias. Um vídeo curto67 publicado no por-

tal de mídia alemão Deutsche Welle é apresentado da seguinte maneira:

‘Fake news se tornaram um modelo de negócios. Websites atraem visitantes com artigos 

populistas que são compartilhados via Facebook. Quanto mais visitam o website, melhor, 

pois cada clique em uma propaganda lá gera dinheiro para os donos do site. (g.n.) 

O vídeo narra a história de mais de mil portais de notícias criados por estudantes de 

Veles, Macedônia, que viralizaram durante as eleições americanas de 2016 com notícias fal-

sas pró-Trump. Notícias como “Papa Francisco choca o mundo e apoia Donald Trump para 

presidente” ou “Insider do FBI: E-mails de Clinton ligados a círculo sexual de políticos pedó-

filos” ganharam enorme tração durante as eleições, e alguns das centenas de portais de 

66. Cf. ALEXANDER, 2015.
67. Cf. TURNING...,s/d.
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boatos criados chegam a ganhar milhares de euros em um dia, num país onde a renda média 

mensal é de 360 euros. O mentor e autor de cursos online de marketing Mirko Ceselkoski 

afirma que pode ter, acidentalmente, ter ajudado Donald Trump a vencer as eleições.

No ambiente digital de 2016, já não era mais necessário ter uma grande estrutura jorna-

lística ou sequer ter um mínimo de credibilidade ou reputação para vincular seu conteúdo a 

um grande anunciante corporativo, bastava criar um fluxo de visitantes e vincular-se a algum 

dos grandes serviços intermediários de marketing digital, como Google Ads ou Facebook 

Ads para ganhar centenas de vezes o salário de um trabalhador médio.

E é verdade que alguns desses serviços, como o Google Ads, alteraram suas políticas 

imediatamente em resposta às eleições americanas de 2016, mas esse não é um problema 

simples de ser resolvido, como veremos adiante, e na prática não foram completamente 

efetivas. Mesmo após tais medidas, o Google Ads recebeu críticas por gerar grandes recei-

tas a partir de sites anônimos68 e de portais alinhados a movimentos supremacistas brancos 

como o Breitbart69, de Steve Bannon. Ainda, o jornal de esquerda, The Intercept, de Glenn 

Greenwald, denuncia70 que em 2019 o mesmo Google estaria veiculando anúncios em por-

tais de fake news, que publicavam manchetes como “Lula doou R$ 25 milhões ao Hamas”. 

Para os críticos, é óbvio que a monetização via Google Ads é uma das principais razões 

para a existência desses sites.

Por fim, o crescimento e o alcance que as redes sociais atingiram em meados da década 

em relação ao início da década também contribuiu, como canal de veiculação e distribui-

ção de manchetes para portais de notícias falsas. De acordo com dados do Our World In 

Data71, site de divulgação de dados sobre o mundo apoiado pela Universidade de Oxford, 

o número total de usuários cadastrados nas maiores redes sociais saltou de menos de 1,5 

bilhões para mais de 7,7 bilhões em 2016, um crescimento de mais de 5 vezes. 

No período, o Facebook cresceu de cerca de 500 milhões em 2010 para 1.75 bilhão em 

2016; o Whatsapp, que passou a divulgar dados genericamente em 2013, quando tinha 300 

milhões de usuários, ultrapassou 1 bilhão de usuários em 2016. O reddit, uma das maiores 

redes anônimas72 do momento, ultrapassa em 2016 a marca de 200 milhões de usuários. 

Se as fake news fossem o mosquito da dengue, é como se em 2016 cada casa tivesse sua 

própria piscina de água parada.

68. Cf. CAMPAIGN FOR ACCOUNTABILITY, s/d.
69. Cf. GOOGLE.., 201.7
70. Cf. GHEDIN; DIAS; RIBEIRO, 2019.
71. Cf. ORTIZ-OSPINA, 2019.
72. São chamadas de redes sociais anônimas um subconjunto de redes sociais focada na interação com o próprio conteúdo e não com 
as pessoas. Em geral os códigos de usuário não vinculam a identidade do usuário, despersonalizando as interações. As redes sociais 
anônimas defendem que as interações, desvinculadas da imagem pública de seus autores, seriam mais autênticas.
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De fato, segundo matéria73 publicada no site da Agência Brasil, portal governamental de 

notícias, nas eleições de 2018 as redes sociais foram a principal fonte de informação sobre 

os candidatos presidenciais e, em particular o Whatsapp e o Facebook. A matéria também 

destaca o volume de notícias falsas divulgadas contra ambos os lados dos principais candi-

datos na disputa.

Figura 1. Dados obtidos do site OurWorldInData, que neste caso agrega dados das fontes Statista e TNW (2019). Licenciado por CreativeCoomons 4.074.

Em um ambiente digital de incentivos crescentes (receita de propaganda, tração midiá-

tica, ganho político), o crescente número de facilitadores e a oportunidade ideal fizeram 

explodir o barril de pólvora das fake news a partir de 2016.

QUEM SÃO ELES – MEIOS, MOTIVOS E OPORTUNIDADES

Uma técnica bastante conhecida e que faz parte da cultura investigativa criminal é a 

chamada “Meios, Motivos e Oportunidade”. Em síntese, a técnica exercita a reflexão para 

a identificação de possíveis atores de um certo crime, formulando questões do tipo “quem 

teria motivo para matar/roubar essa pessoa?” ou “quem tem acesso aos recursos necessá-

rios para esse crime?”.

Quando falamos sobre “Meios”, estamos falando em habilidades e recursos para concre-

tizar certa ação. Por exemplo, no filme Onze Homens e Um Segredo, lançado em 2001 e 

dirigido por Steven Soderbergh, Danny Ocean reúne uma quadrilha de onze pessoas para 

73. Cf. VALENTE, 2018.
74. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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realizar um assalto ao cofre do cassino Bellagio de seu rival Terry Benedict, construindo 

para esse fim um plano detalhado e elaborado de como superar uma infinidade de sistemas 

de segurança que protegem tal cofre.

No filme, a quadrilha reúne especialistas em roubo de carros, especialistas em sistemas 

eletrônicos de câmeras, especialistas em explosivos, um especialista em mecânica, um viga-

rista infiltrado e até acrobatas de circo e envolve recursos como um poderoso gerador de 

pulsos eletromagnéticos, uma réplica do cofre, vans, disfarces, entre outros. Todo esse con-

junto de elementos são considerados os meios necessários ao fim, o assalto ao Bellagio. 

Os “motivos”, por sua vez, são as razões para que o agente ou cada um dos agentes tem 

para praticar a ação. No caso do filme, o assalto ao Bellagio teve como mandante o Danny 

Ocean e como executantes a quadrilha de onze elementos, da qual o próprio Danny fazia 

parte, todos agentes do assalto. 

No início do filme são apresentadas razões bastante convincentes para o crime, um valor 

da monta de 150 milhões de dólares americanos, a ser dividido pela equipe, totalizando 13 

milhões de dólares para cada envolvido. Alerta de spoiler: mais tarde, no filme, descobre-se 

que o dono do cassino, Terry Benedict, se casou com a ex-esposa de Danny Ocean, Tess, 

e que ele tinha um objetivo particular de reconquistá-la, elaborando plano específico para 

esse fim dentro do assalto. Assim, a motivação para o assalto, nesse caso é tanto financeira 

como passional.

Já a oportunidade é a própria ocasião que propicia a realização da atividade. Isso signi-

fica dizer que a realização de certas ações depende de um conjunto de situações que per-

mitam o seu acontecimento. Por exemplo, no assalto ao Bellagio, a equipe questiona Danny 

Ocean sobre seu plano: “Eu tenho uma pergunta, digamos que a gente entre na gaiola, 

passe pelas portas de segurança, desça o elevador que a gente não pode mexer e pelos 

guardas armados, e entremos no cofre que não podemos abrir sem sermos vistos pelas 

câmeras (...) nós vamos simplesmente sair de lá com 150 milhões em dinheiro sem sermos 

parados?” . Ao que Danny responde “sim”. Assim, um bom ponto de partida para a investi-

gação relacionada ao quesito oportunidade seria: “Alguém saiu andando com 150 milhões 

de dólares pela porta da frente do cassino. Como isso aconteceu? Quem pode ter sido?”.

De volta ao nosso tema, afinal, quem são os agentes que criam e divulgam em massa 

boatos na Internet? Claro que nem todos os boatos são fabricados na Macedônia e nem 

sempre o objetivo é capitalizar dinheiro de marketing digital. Aquela rede de boatos pode 

ter feito algum dinheiro com sensacionalismo eleitoral durante o pleito norte-americano e 

“acidentalmente” pode ter influenciado um jogo de poder em escala global cujo valor finan-

ceiro se mede em várias ordens de grandeza acima de “milhares de euros”. 
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Se uma rede de estudantes macedônios virtualmente sem recursos é capaz de criar tal 

impacto, por que os comitês milionários de campanha com amplos recursos não poderiam 

fazer o mesmo? Ou ainda, qualquer simpatizante político, mesmo com recursos limitados 

poderia criar sua própria rede de notícias falsas como forma – antiética, obviamente – de 

apoiar seu candidato?

E se o objetivo é criar um fato interessante qualquer – e durante uma eleição presidencial 

esse é o assunto do momento –, por que não falar sobre a fórmulas mágicas para o COVID-

19, o fim da pandemia, furacões, terremotos, pílulas para emagrecer, fofocas mentirosas?

Com base nos casos concretos que já mencionamos e outros cuja investigação se tor-

nou matéria pública, podemos dizer que a resposta é: um pouco de tudo. No caso dos 

Macedônios de Veles, a motivação foi o ganho financeiro imediato e tração de mídia para 

seus portais, os meios foram o treinamento de marketing oferecido na comunidade local, 

criatividade juvenil e um computador, e para a divulgação, bastou uma conta no Facebook 

e uma conexão à Internet em meio às eleições.

No caso das eleições brasileiras de 2018, ainda não há um desfecho concreto. À época 

dos fatos, uma reportagem da Folha de S.Paulo denunciou que um grupo de empresários 

alinhados ideologicamente estaria financiando os disparos em massa de notícias, muitas 

delas falsas, pró-Bolsonaro. Já em 2019, com Bolsonaro eleito, o inquérito parlamentar que 

ficou conhecido como “CPMI das Fake News” foi criado para investigar o que a comissão 

chamou de “ataques cibernéticos contra a democracia”. Nesse inquérito, parlamentares 

depuseram relatando a existência do que foi chamado “gabinete do ódio”, um suposto 

grupo de assessores parlamentares que, sob orientação de filhos do presidente Bolsonaro, 

teriam estruturado uma rede de notícias falsas voltada a atacar opositores e interpretar 

fatos sob o espectro ideológico apoiado pelo grupo. Até o momento, os envolvidos negam 

as acusações e a investigação segue em curso no STF.

Supondo por um momento para fins de reflexão que as suspeitas sejam reais. O motivo 

aparente para a formação do “gabinete do ódio” para disseminação de várias espécies de 

fake news seria o ganho político do grupo, beneficiando o próprio grupo diretamente e 

o seus apoiadores, indiretamente. Conforme os depoimentos, os meios seriam a rede de 

assessores, as contas nas redes sociais, os computadores utilizados para elaborar e realizar 

as postagens, possivelmente uma rede de robôs e ainda o poder ou o dinheiro para pagar 

por essa estrutura e, ainda conforme a narrativa, montá-la no Palácio da Alvorada. Entre os 

milhões de apoiadores motivados, são poucos os que concentram tais recursos. Contudo, 

a maior área cinzenta aqui é a oportunidade. Realmente existe um “gabinete do ódio” ins-

talado no terceiro andar do Palácio, alimentado por deputados e assessores, maquinário e 

outros recursos públicos? Mesmo que o grupo, conforme narrativa, tenha motivo e meios, 
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realmente implantou e operou tal gabinete? Ou os depoimentos, falsos, são parte de uma 

conspiração internacional para desestabilizar governos na América Latina? Ou um complô 

arquitetado pela URSAL75? É o que a investigação quer descobrir.

E sobre a campanha da desinformação relacionada à pandemia da COVID-19? Quem 

são seus autores, quais são seus motivos? E porque é uma oportunidade tão atraente para 

essas campanhas?

PANDEMIA E AS FAKE NEWS OFICIAIS

A pandemia produziu condições ideais para potencializar a receptividade a notícias fal-

sas: pessoas isoladas e ansiosas por qualquer tipo de novidade sobre a pandemia: méto-

dos de prevenção efetivos, remédios que curam, vacinas efetivas, ajuda do governo, o fim 

do isolamento ou até sites negacionistas.

No início da pandemia, com tantas informações desencontradas e até líderes políticos 

“dobrando a aposta” contra as cautelas dos especialistas em saúde, os grupos organizados 

de boataria abraçaram a oportunidade de ouro, inundando as redes sociais com dezenas 

de boatos sobre os diversos temas acima.

O artigo no idioma inglês da Wikipedia sobre desinformação relacionada à pandemia 

do COVID-19 exibe nada menos que 11 categorias, como teorias da conspiração, supostas 

medidas preventivas e tratamentos, e 72 subcategorias de desinformação sobre a doença, 

incluindo suposta inflação de dados e imunidade ao vírus por vegetarianos.

A motivação por trás das diversas categorias de desinformação não é uniforme. “Os 

Simpsons previram coronavírus”76? Ganhar cliques e dinheiro de propaganda; “coronavírus 

não existe / dados são inflados / a verdade sobre a cloroquina”? Nos Estados Unidos tais 

ideias são frequentemente veiculadas por blogues conservadores de extrema direita (“alt 

right”)77, portanto muitas dessas postagens tem motivação política; “Pedra rara de zeolite 

detox cura os efeitos nocivos das vacinas em crianças, remove metais pesados, melhora o 

estresse e intestino preso (compre já apenas 5 dólares a garrafa)”78? Motivação financeira 

e humorística.

75. Conforme matéria da Gazeta do Povo é uma sigla para União das Repúblicas Socialistas da América Latina, faz trocadilho com a sigla 
da União Soviética. Termo inicialmente criado por Maria Lucia Victor Barbosa, professora aposentada da UEL (PR) para satirizar a oposi-
ção de grupos de esquerda à Alca, área de livre comércio proposta à época pelo então presidente americano Bill Clinton. A expressão 
foi alvo de teorias consipiratórias – fake news – e associada ao Foro de São Paulo, organização criada em 1990 que contempla mais de 
cem partidos de esquerda latino-americanos e criado para se opor ao valores neoliberais emergentes na região à época. Segundo a 
teoria, os partidos de esquerda teriam se reunido em tal Foro para traçar planos secretos para implantar o comunismo da América Latina 
(CARBONARI, 2018).
76. Cf. MASON, 2020.
77. Conforme o NewsGuard (s/d), sites como Breitbart.com, um dos sites mais visitados dos EUA conforme o ranking Alexa e vinculado 
ao movimento “alt-right” e frequentemente defende a hidroxicloroquina como cura e já chegou a afirmar que a taxa de mortalidade seria 
muito inferior ao observado pelos departamentos de saúde.
78. Cf. COOK, 2020.
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Embora algumas dessas notícias enganosas sejam quase inofensivas (como a matéria 

sobre os Simpsons e talvez o spray de zeolite), algumas notícias podem provocar sérios 

impactos na sociedade: a corrida por um medicamento ineficaz contra a COVID pode desa-

bastecer os usuários do mesmo medicamento para tratamentos comprovados ou ainda 

provocar efeitos colaterais graves pelo seu uso. Já a descrença em mecanismos eficazes 

de prevenção como o uso de máscaras pode agravar a disseminação, provocar mortes e 

colapso econômico no longo prazo. 

Em março, uma das frentes de trabalho da CPMI das Fake News buscava investigar os 

envolvidos em perfis que disseminavam desinformação especificamente sobre a pandemia, 

todas elas orientadas a minimizar a gravidade da pandemia ou questionar as políticas de 

isolamento. Algumas informações sem base científica questionando a gravidade da doença, 

alardeando tratamentos efetivos ou cura; outras, também sem argumentação embasada, 

atacando as medidas preventivas de isolamento propostas pela comunidade internacional; 

ou ainda ataques pessoais a políticos ou a políticas específicas de quarentena, lockdown, 

entre outras (RICARD; MEDEIROS, 2020).

O Brasil sempre foi um país com baixíssima abertura política, com decisões tomadas em 

círculos fechados de poder, em geral relativizando a melhor evidência técnica e científica 

em favor desses interesses. Durante um período particularmente autoritário e diante de 

uma população vulnerável a fake news, o governo tem adotado uma postura negacionista, 

discursando em rede nacional que a COVID-19 seria uma “gripezinha” que não se agrava 

em pessoas saudáveis e incentivando as pessoas a seguirem suas rotinas normais com a 

campanha “O Brasil não pode parar”, discurso suportado pela rede de desinformação inves-

tigada acima (DONADELLI, 2020).

Cabe notar, o círculo fechado de poder teria pressionado governos de qualquer espec-

tro político a aderir em algum grau a essa decisão polêmica, a de incentivar a normalidade 

econômica mesmo que isso signifique dezenas de milhares de mortes evitáveis. O que real-

mente chama a atenção é a opção pela desinformação em massa como discurso oficial em 

plena era da informação – e mais ainda se considerar que o Brasil não é um caso isolado 

mesmo entre as ditas maiores democracias do mundo79.

A série de ficção científica Arquivo X ficou famosa nos anos 90 ao apresentar dois agen-

tes do FBI que investigam casos não resolvidos, principalmente envolvendo alienígenas. A 

história sugere que a divisão entra em conflito com o alto escalão da agência governamen-

tal por chegar “perto demais da verdade”. 

A narrativa do programa coloca em oposição a crença em todo tipo de teoria da cons-

piração do agente Fox Mulder e o ceticismo da agente Dana Scully e a busca por provas 

79. Cf. HOW...2018 e PAZ, 2020.
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de qualquer tipo de conspiração, que parecem sempre um passo à frente dos agentes, ali-

mentando ambos os discursos. Interessante notar, o que está implícito nessa narrativa pós-

-Guerra Fria é a crença geral na democracia e na transparência governamental, sem a qual 

Mulder não teria nada a provar e Scully nenhum motivo para acreditar.

No episódio “Teliko”, quatro jovens negros desaparecem na Pensilvânia e, após três 

meses sem nenhuma pista, o FBI entra em ação. Na ocasião, Mulder questiona Scully, se a 

escalada do caso ao FBI não seria um exercício de relações públicas para encobrir o fato de 

que “ninguém se importa” com o sumiço de quatro jovens negros. A isso, Scully responde 

que “nem tudo é uma conspiração escura e nem todo mundo está tramando para enga-

nar, induzir e ofuscar”, para a desaprovação de Mulder. Esse discurso de Scully seria crível 

nos Estados Unidos de 2020, também de perfil autoritário, negacionista e palco do “Black 

Lives Matter”? Ou seria mais para “Provavelmente você está certo. Vamos fazer a papelada 

depois do almoço”?

O QUE PODEMOS FAZER?

Nessa breve reflexão, elaboramos a tese de que as fake news prosperam porque é relati-

vamente acessível, barato e fácil criar e massificar conteúdo falso numa escala muito maior 

que qualquer ordem de seres humanos é capaz de desmistificar, criando um sinal tão forte 

para a percepção humana que a mensagem passa a ser aceita como verdade ou simples-

mente se tornando uma isca irresistível para cliques curiosos, o que por sua vez compensa 

seus autores, com ganhos financeiros diretos ou indiretos e/ou persuasão ideológica.

Uma das respostas imediatas ao surto de fake news, a partir de meados da década de 

2010, foi o aumento de agências jornalísticas de checagem de fatos e combate à desinforma-

ção. Segundo matéria de 2016 do Digital News Publications, ligado ao Reuters Institute, exis-

tiam naquele momento 113 agências desse tipo sendo quase metade delas criadas nos dois 

anos anteriores. Essas agências têm sido cada vez mais ativas, em particular em momentos 

de maior polêmica como a pandemia ou durante eleições majoritárias. Considerando a faci-

lidade de criar e viralizar uma mentira e o trabalho jornalístico e a falta de apelo emocional 

dos fatos para desmascará-la, dificilmente faltará trabalho a ser feito nessa área (GRAVES; 

CHERUBINI, 2016).

Outras iniciativas interessantes focadas em dados abertos também ganham cada vez 

mais espaço. Por exemplo, o portal Núcleo (2020) publicou matéria explicando as limitações 

do sistema de registro civil de mortes no Brasil como fonte de informação, desmistificando 

aquilo que deu margens a todo tipo de notícia enganosa. O autor Lucas Lago também está 
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à frente do projeto 7c080, cujo foco é a coleta automatizada de postagens de políticos, que 

são frequentemente apagadas por seus autores após polêmicas81.

Olhando pelo lado dos incentivos, a monetização por anúncios é um grande incentivo 

para essa prática, e é fato que pode existir um conflito de interesses para as empresas 

como Google ou Facebook desmonetizarem sites que geram um fluxo gigante de tráfego e 

cliques. No entanto, isso seria resolvido por pressão dos anunciantes em ver seu dinheiro 

de marketing investido em sites de melhor reputação. De fato, isso já acontece82.

Em suas políticas voltadas para inibição de sites de fake news, o Google aceita monetizar 

sites de sátiras declaradas, condena sites impostores e discursos de ódio, cria listas negras 

de sites que não atendem padrões mínimos e fornece algumas ferramentas a seus anun-

ciantes, mas não faz julgamentos sobre a veracidade do conteúdo.

Poderiam as gigantes de tecnologia criar robôs para detectar mentiras e sites de boatos 

automaticamente? Fora questões práticas, como o volume de fake news que pode “treinar” 

tal robô para considerar o falso verdadeiro por “consenso da maioria”, existe uma questão 

conceitual muito maior. Nas palavras de Mark Zuckerberg83, fundador e CEO do Facebook, 

em tradução livre:

Eu só acredito fortemente que o Facebook não deveria ser o árbitro da verdade de tudo 

que as pessoas dizem online.

A tecnologia até poderia ajudar nessa tarefa, ao reconhecer certos padrões associados a 

fake news, mas delegar aos algoritmos o julgamento da verdade parece um passo na dire-

ção contrária a uma sociedade bem-informada. 

E, de fato, as redes sociais parecem estar caminhando em outra direção. Em uma linha 

intermediária, redes sociais como Twitter e Facebook adotaram como prática a verificação 

não automática de fatos, usando por exemplo entidades independentes para esse fim84.  

No cenário pré-eleitoral, a polêmica veio a cavalo: em maio, o Twitter colocou alerta de 

veracidade em uma postagem do presidente norte-americano Donald Trump85 e em pos-

tagem oficial da China86 sobre o coronavírus, atitude condenada por Mark Zuckerberg, do 

Facebook, que não pratica a censura de postagens de políticos, gerando inclusive críticas 

recíprocas entre os chefes das redes sociais em questão87.

80. https://twitter.com/projeto7c0
81. Cf. RODRIGUES; JUNQUEIRA, 2020.
82. Cf. GOMES, 2020.
83. Cf. MCCARTHY, 2020.
84. Cf. COMO FUNCIONA...2020; GOLDSHLAGER, 2020 e RITTER, 2020.
85. Cf. DWOSKIN, 2020.
86. Cf. DAYARAM, 2020.
87. Cf. O´SULLIVAN, 2020.
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Enquanto a guerra contra a desinformação continua um assunto quente no mundo da 

tecnologia, nós cidadãos não podemos aguardar passivamente o grande “software 4.0” 

que irá resolver todos os nossos problemas. A longo prazo, a única solução é desenvolver o 

raciocínio crítico da população para sobreviver no mundo digital. A Finlândia, alvo do “exér-

cito de trolls” russo em 201488, resolveu fazer exatamente isso89, educando suas crianças 

desde o ensino fundamental a serem críticas das informações que recebem, principalmente 

online, e ensinar seus jovens as técnicas utilizadas, como estatísticas fora de contexto, com 

a pretensão de desinformar.

Isso quer dizer que uma cartilha animada e supercolorida sobre desinformação na Internet 

para crianças seria muito mais útil no longo prazo que esse artigo de mais de 6 mil palavras? 

É bastante provável. Mas se pelo menos esse artigo ajudou a convencê-lo da importân-

cia do raciocínio crítico e da formação científica em todas as idades, talvez não tenha sido 

tempo perdido.
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ENTRE A “MINORIA MODELO” E O 
“VÍRUS CHINÊS”, O QUE NOS RESTA? 

Reflexões sobre COVID-19, xenofobia e geopolítica

CAROLINE RICCA LEE90

INTRODUÇÃO

Wuhan, província de Hubei na China, foi o primeiro local a registrar a tramissão da então 

nomeada COVID-1991. Logo, o território torna-se reconhecido como o “epicentro do novo 

coronavírus”, quando a cronologia de manifestação da doença inicia-se com o primeiro 

caso confirmado em novembro de 2019 em tal área — de acordo com relatórios publicados 

em março de 2020 por fontes oficiais do governo.

O primeiro alerta recebido pela OMS ocorre em dezembro de 2019, quando as autori-

dades chinesas alertaram o surgimento de uma pneumonia com origem desconhecida na 

cidade de Wuhan. Tanto a China, quanto demais países no território asiático, haviam ante-

riormente enfrentado situações semelhantes (como a pandemia da Síndrome Respiratória 

Aguda Severa, ou mais conhecida na sigla em inglês “SARS”), fato que proporcionou tomadas 

de decisões imediatas e modelos de atuação não apenas eficazes, mas também replicados 

por demais líderes mundiais. Com isso, protocolos como o uso constante de máscaras, iso-

lamento e distanciamento social92, transparência com a população no relato de dados sobre 

contaminação, além do embasamento científico para enfrentar a situação, foram medidas 

aplicadas desde o início por governos como Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura 

– além da própria China. 

Fato é, as pandemias virais não se resumem à Ásia quando sua existência reflete uma 

problemática intrínseca ao sistema global, no qual a industrialização massiva de recursos 

naturais expõe a população à produção de novas doenças (vide a pandemia de H1N1 em 

2009 nos eixos considerados “ocidentais”). Assim, apesar da constituição de uma ordem 

90. Artista, ativista e pesquisadore no Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença (NUMAS/USP). Fundou em 2016 a 
primeira coletiva feminista na luta por equidade de gênero pelo viés asiático-brasileiro, Plataforma Lótus. Além de ações educativas e 
informativas, no objetivo de promover mobilização social, responsabilidade comunitária e convergência política em espaços feministas 
seguros, também se reconhece como pesquisa de ação participativa, quando de forma simultânea colhe dados significativos sobre a 
própria comunidade de mulheres cis, trans e pessoas não binárias de ascendência asiática, no Brasil.
91. O Ministério da Saúde (2020) relata que a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro 
clínico diverso, que reúne desde infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. 
92. O distanciamento social é o ato de separar um indivíduo ou um grupo do convívio com as outras pessoas. O isolamento pode ser 
voluntário ou forçado. No atual momento da COVID-19, o isolamento social tem funcionado como uma medida de prevenção.
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temporal do contágio, especialmente na busca pelo paciente zero, ser um dos modos mais 

adequados para o descobrimento de vias para cura, à quem interessa nomear um marco 

zero como disputa geopolítica? E quais os danos causados por tais discursos fomentados 

contemporaneamente, ainda coloniais e imperialistas, na produção de narrativas discrimi-

natórias com o intuito para desestabilização do oponente?

“MERCADOS MOLHADOS”: CULTURA, ECONOMIA E TRADIÇÃO

No início de 2020, uma equipe médica chinesa especializada reporta a descoberta de 

que os primeiros casos do novo coronavírus estariam ligados ao “Mercado Atacadistas de 

Frutos do Mar de Huanan”, localizado na província de Hubei. As evidências não foram con-

clusivas, porém, em função da experiência anterior com a SARS, o mercado foi fechado 

automaticamente. E assim, foi dada a largada para a produção de fake news e outras polê-

micas sobre os “mercados molhados”. 

O termo “wet market” foi originado em Hong Kong e Cingapura, países com abrangência 

da língua inglesa, para distinguir mercados que oferecem produtos frescos (como hortaliças), 

dos “dry market” que vendem produtos duráveis (como embalagens seladas e enlatados). 

Para além, os mercados molhados podem ser considerados as feiras livres na China, ou 

seja, pequenos produtores fornecendo principalmente alimentos provindos da agricultura e 

pecuária familiar. Porém, tais camponeses estão sendo progressivamente afetados em suas 

produções, em função da incapacidade em competir com indústrias de grande escala — no 

caso, estes são os principais comerciantes de porcos e aves. Todavia, especificamente a 

produção suína e avícola tem sido considerada “insegura”, em função de sua relação com 

a possibilidade de surgimento para novas doenças virais.

A desestabilização mercantil, notória após a crise econômica que afeta o país em meados 

dos anos 90, expõe esses pequenos produtores à vulnerabilidade social e os empurra a 

comércios ilícitos como meio de sobrevivência, resultando na multiplicação de vendedores 

atendendo ao nicho de animais silvestres. O consumo dessa categoria não é algo comum 

para maior parte da população, inclusive, a sua procura é específica por cidadãos de maior 

poder aquisitivo e influência política. Assim, mesmo havendo medidas legais, estas acabam 

não sendo definitivas a ponto de banir totalmente a sua venda, principalmente quando tais 

regulamentações são resultados de decisões governamentais com o propósito de privile-

giar o interesse de poucos.

Apesar de grande parte dos wet markets não apresentarem formas de comércio ilegal, 

o mercado em questão, exposto como a origem da Covid-19, fatidicamente comercializava 

vida selvagem. Posteriormente, um estudo publicado na revista científica Nature93 por 

93. O artigo publicado em 26 de março de 2020 com o título “Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins”, auto-
ria coletiva, sendo que destacam-se os pesquisadores Tommy Tsan-Yuk Lam, Na Jia, […]Wu-Chun Cao. Cf. LAM; JIA; CAO et al, 2020.
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pesquisadores da Universidade de Hong Kong, demonstra como o rastro genético do novo 

coronavírus indica sua origem em uma espécie de morcego, porém, o hospedeiro interme-

diário do vírus seria o pangolim-malaio. Apesar desta espécie estar sob o risco de extinção 

e protegido por leis de proteção ambiental, suas escamas continuam sendo utilizadas como 

medicamento na medicina tradicional chinesa. Esse fato estabelece uma conjuntura de inte-

resse comercial, no qual abrem-se vias para o tráfico de animais retirados forçadamente da 

natureza. Porém, é também factível como o empenho para garantir leis de vigilância sani-

tária e a segurança da população são preocupações cada vez mais relevantes não apenas 

pelo governo chinês, mas pautado por especialistas locais e ativistas. Ou seja, o pânico 

moral (inundado sob orientalismo e sinofobia) produzido em imagens da mídia hegemônica, 

não inaugura a discussão — na verdade, apenas evidencia uma desinformação atemporal 

sobre a China. 

No caso dos wet markets, a polêmica é danosa quando não encaminha a discussão para 

soluções práticas, como criar formas efetivas de proteger animais silvestres, assegurando 

leis mais rígidas, aumentando a inspeção, e combatendo o tráfico. Para além, o foco desta 

problemática deveria estar voltando para a proposição de ambientes econômicos nos quais 

haja equidade entre pequenos e grandes produtores, além de combater a escassez e a pre-

cariedade que levam camponeses a sucumbir em comércios ilícitos como sua única forma 

de sobrevivência. O fechamento total de tais mercados poderá impactar violentamente a 

saúde da população (quando os produtos frescos respeitam a sazonalidade de cada safra, 

passam por menores fases de processamento, ainda possibilitam preços acessíveis por 

conta de sua escala produtiva), a cultura alimentar local (quando também fomenta trans-

missões culturais cotidianas ricas para a manutenção de uma identidade nacional), e apro-

funda os níveis de desigualdade (quando há o iminente indício de desemprego e perdas 

de produção). 

De fato, as questões referentes aos modelos de produção na China necessitam de 

ponderação, porém, focalizar nestes atores como os únicos responsáveis por uma falên-

cia dos recursos ambientais globais, não apenas revela uma abordagem discriminatória, 

como fomenta a insolubilidade do problema. Afinal, as pandemias emergentes do capita-

lismo predatório são consequências de um “estilo de vida” adotado de forma civilizatória 

e generalizada, sendo inclusive celebrado como patamar de desenvolvimento. Na era do 

Antropoceno94, no qual a ação humana deixa suas cicatrizes profundas nos registros geo-

lógicos do planeta em assinaturas estratigráficas devastadoras, faz-se necessário críticas 

contundentes e relevantes sobre os rumos nos quais as matrizes industriais hegemônicas 

94. Termo cunhado pelo químico holandês, vencedor do Prêmio Nobel de Química, Paul Crutzen, têm se tornado uma ferramenta de aná-
lise conceitual sobre o impacto da ação humana na história geológica da T/terra. Em 2000, publicou um artigo no boletim “International 
Geosphere-Biosphere Programme”, em colaboração com Eugene F. Stoermer, no qual afirmava o Antropoceno se caracterizar como uma 
“nova época geológica” e demonstra o “papel central da humanidade na geologia e ecologia”. Cf. CRUTZEN; STOERMER, 2000.
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estão tomando. E com isso, apenas através de um “giro epistemológico” e crítica decolonial, 

poderemos abordar o contexto pandêmico com pragmatismo, especialmente em avaliações 

sobre a China em tempos de pandemia. Todavia, é necessário interseccionar as condições 

múltiplas deste cenário, sendo condizente à materialidade histórica, e também despojado 

de visões ingênuas ou polarizadas. Afinal, a produção de uma nova hegemonia econômica 

em moldes semelhantes, apenas provindo de outro território, igualmente não colabora com 

um projeto de futuro que vise adiar o fim do mundo (KRENAK, 2020). Não obstante, como 

disse Donna Haraway (2016), é preciso:

 Uma maneira de viver e morrer bem, como seres mortais no Chthuluceno, é unir forças para 

reconstituir refúgios, para tornar possível uma parcial e robusta recuperação e recomposi-

ção biológica-cultural-política-tecnológica, que deve incluir o luto por perdas irreversíveis 

(HARAWAY, 2016, p. 141).

ETNOCENTRISMO E XENOFOBIA: DA DESINFORMAÇÃO À DESUMANIZAÇÃO

Os polos das economias transnacionais estão em plena transformação. Porém, a impossi-

bilidade de compreender a China pode ser nomeada como histórica, principalmente, quando 

visa colaborar com projetos de dominação euro-americanos. Atualmente, a problemática se 

instaura no ambíguo posicionamento geopolítico no qual os chineses mantém os costumes 

tradicionais, ao mesmo tempo que gradualmente tornam-se cada vez mais fonte central da 

ordem do mundo. Ou seja, diante do olhar hegemônico, torna-se temível, a maneira como 

a China nega o “sonho americano”, ao mesmo tempo submete o sistema mundial à mercê 

de sua própria ordem cultural e potência. Porém, outras matizes são necessárias para que 

este quadro seja realçado em sua totalidade: afinal, à essa análise precisam ser adicionadas 

considerações não apenas quanto as consequências da “Guerra do Ópio”95 (1839- -1860), 

mas, principalmente, as constantes investidas imperialistas ocidentais na China de forma 

secular. O capitalismo civilizatório continua operando de forma imperialista, quando prevê 

sua superestrutura como uma constante à ser seguida pelo resto do mundo. Como diria 

Lévi-Strauss, no ensaio “Raça e História” (2018, p. 359), “Começaremos por observar que 

essa adesão ao modo de vida ocidental ou alguns de seus aspectos está longe de ser tão 

espontânea quanto gostariam de crer os ocidentais. Resulta menos livre escolha do que 

falta de opção." Contudo, essa afirmação necessita de ponderação, quando a noção dos 

atravessamentos históricos e efeitos da colonialidade não podem retirar a agência dos ato-

res envolvidos, colocando-os como meros espectadores subjugados. Por certo, o inimigo 

95. A “Guerra do Ópio”, ou “Guerra Anglo-Chinesa”, foi um conflito armado entre o Reino Unido e a China. Naquele período, os ingleses 
vivenciavam enorme déficit comercial em relação à China, e para compensar suas perdas econômicas, o tráfico de ópio foi introduzido 
neste território. Logo houve a proibição do mesmo pelo Império Qing, o que resultou no ataque da coroa britânica e o início da guerra.
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comum não é apenas antagonizado no campo bélico, mas constantemente desumanizado 

através de hierarquias dicotômicas definidoras dos seres humanos e não humanos, visto 

como o pensamento colonial opera através da lógica de categoria, oposição e classificação, 

especialmente naquilo que tange às definições para raça, gênero e sexualidade (LUGONES, 

2020, p. 358). 

E dentro dos debates sobre a China e a pandemia de COVID-19, a questão quanto a 

evidente xenofobia foi recorrentemente citada, porém, a recusa ao estrangeiro e a nacio-

nalidade como forma de prestígio ou desprestígio, não são suficientes para pautar essa 

discussão. Formas de discriminação e opressão como a sinofobia e o preconceito racial 

necessitam ser igualmente apresentados, em particular nas discussões pertinentes ao campo 

de Relações Internacionais. No final, a imposição de um imaginário estereotípico nos quais 

os chineses são ainda lidos como “incompreensíveis”, colabora com projetos supremacis-

tas de dominação, ao revelarem nas entrelinhas uma imposição de superioridade e auten-

ticidade “Ocidental”96. Fato é, as relações entre racismo e imperialismo são indissociáveis, 

encontrando formas atualizadas de manutenção política até dias atuais. 

RACIALIZAÇÃO DO VÍRUS: UM “NOVO” PERIGO VERMELHO?

Em tempos que a desinformação é mobilizada como estratégia política de manipulação, 

o jornalismo têm sido uma estrutura necessária e aliada à democracia — quando atua atra-

vés de responsabilidade social. A divulgação de conhecimento científico torna-se essencial 

quando produz dados significativos sobre a realidade factual, elucida os rumos à serem 

tomados diante de situações calamitosas, e possibilita futuros possíveis de articulação 

quando arquiva a história recente. Para além, também contribui com o direito democrático 

de liberdade de expressão e produz acesso à informação através de ações politicamente 

engajadas, sendo fundamental no combate a fake news. Contudo, alguns veículos formais 

de comunicação falharam ao divulgar notícias sobre a pandemia de COVID-19 na China, 

quando inúmeras reportagens reproduziam uma composição de imagens incorporadas ao 

senso exótico sobre tal população, visão sintomática desse indivíduo como um “degene-

rado” — produzido pela discriminação racial como arma de guerra —, e “incompreensível” 

—  pelo antagonismo ao sistema mundial. 

Gradualmente, o coronavírus foi racializado através de um dinâmico fluxo de imagens 

producentes desta iconografia viral: pessoas chinesas de máscaras (evidenciando princi-

palmente os olhos como um marcador do fenótipo amarelo) e seus mercados molhados (na 

96. Edward Said, um dos fundadores do campo em estudos pós-coloniais, autor do livro Orientalismo, publicado em 1978, que demonstra 
como o “Oriente” não é um nome geográfico entre outros, mas uma invenção cultural e política do “Ocidente” que reúne várias civilizações 
sob o mesmo signo do exotismo, inferioridade e dominação. Essa ideia de um “Oriente” misterioso, incompreensível e exótico é uma ideia 
propagada até os dias de hoje, e afeta especificamente o imaginário que temos de identidades asiáticas. Inclusive, reforço como o uso 
do termo “oriental” para nomear pessoas asiáticas é inadequado, pois determina de forma contemporânea essas ideias desumanizantes 
de pessoas amarelas e marrons. Cf. SAID, 1990.
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representação xenófoba sobre tais territórios e a cultura alimentar asiática). Em seguida, 

tal visão preconceituosa acaba sendo cooptada como manobra em duelos econômicos, 

quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cunha como parte de políti-

cas protecionistas o termo “vírus chinês” e, assim, promove a corporificação do “inimigo 

invisível” em pessoas leste-asiáticas97. Sendo a homogeneização de etnias asiáticas uma 

construção social com antecedentes na história colonial, quando a simplificação de corpos 

e identidades opera como instrumento para a assimilação de um povo ou indivíduo, ainda 

motiva a perda de memória. 

O uso da discriminação racial como manobra em disputas de poder contra asiáticos não 

é algo contemporâneo. No artigo “A origem do Perigo Amarelo: orientalismo, colonialismo e 

a hegemonia euro-americana”, Gabriela Shimabuko explora a gênese do “Perigo Amarelo”, 

supostamente estabelecido no final do século XX, e suas funções no imaginário ocidental 

desde o século XIX. A autora traça um panorama histórico de eventos no qual derivam-se 

políticas raciais excludentes contra amarelos, e expõe até mesmo exemplos de violência 

popular e institucionalizada, movidos pela lógica do inimigo comum (SHIMABUKO, 2017). 

Nesta linha temporal, fica evidente como o imaginário sobre a China é moldado sendo um 

Perigo Amarelo inaugural desde a “Guerra do Ópio” (1839-1860), em função das constantes 

investidas por europeus de forma secular ao território. Então, o “Perigo Amarelo” como uma 

ideologia racista e estratégia colonial é extremamente mutável pois depende das conjun-

turas políticas vigentes quando visam favorecer o Ocidente em disputas de poder, sendo 

atribuído historicamente também ao Japão e Coreia do Norte (SHIMABUKO, 2017). 

Em suma, é perceptível como a nomeação de um “vírus chinês” em meio a pandemia da 

COVID-19 revela novamente políticas discriminatórias promovidas por governos euro-ame-

ricanos, semelhante às predecessoras e mantenedoras deste mesmo mecanismo imperia-

lista atemporal, promotor do pânico moral como justificativa para coerção e domínio. 

 “EU NÃO SOU UM VÍRUS”: MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO COLETIVA

Desde 2020, a nomeação de um “vírus chinês” como responsável sobre a pandemia da 

COVID-19 gerou uma onda de violências contra pessoas asiáticas em diversas partes do 

mundo. As redes sociais foram ocupadas como territórios de mobilização em tempos de iso-

lamento social, então, inicialmente a manifestação nomeada como “Eu Não Sou um Vírus” 

(“I’m Not a Virus”) foi  protagonizada por asiáticos (descendentes e nacionais) que compar-

tilhavam depoimentos sobre violências físicas e agressões verbais vividas em meio a pan-

demia. A comoção demandou o fim de atitudes preconceituosas em espaços coletivos e a 

97. “É necessária a visão de que a Ásia é um recorte geográfico que abrange diversos países, [...] O uso de asiático é uma definição étnica 
para qualquer pessoa que seja nacional ou tenha ascendência de algum desses países. Assim, o termo não se refere exclusivamente às 
vivências da raça amarela (pessoas de etnias do leste-asiático), mas também de pessoas marrons (tais como indianos e árabes), e até de 
pessoas lidas como brancas (armênias, georgianos e israelenses, por exemplo)” (HIGA, LEE, MANGHIRMALANI, 2019, p.1 26).
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desinformação nos veículos de comunicação. Infelizmente, é necessário denunciar como a 

sinofobia foi presente mesmo em relato de pessoas amarelas, quando os discursos “anti-

chineses” eram estratégicos para desvincular nipo-descendentes da situação vigente e 

apegar-se novamente à ideia dos japoneses como minoria ideal. Todavia, é factível como 

a comunidade asiática ganha visibilidade, trazendo à tona discussões importantes sobre 

raça, etnia e cultura, em diferentes partes do mundo. 

Até que em 17 de março de 2021, um homem branco armado invade três estabeleci-

mentos comerciais à procura de indivíduos amarelos como alvo, resultando no assassinato 

de oito pessoas, sendo seis mulheres. Soon Chung Park, 74 anos, Hyun Jung Grant, 51 

anos, Suncha Kim, 69 anos, Yong Yue, 63 anos, Delaina Ashley Yaunn, 33 anos, Paul Andre 

Michels, 54 anos, Xiaojie Tan, 49 anos, e Daoyou Feng, 44 anos, eram seus nomes. De 

acordo com uma matéria realizada pela correspondente nacional do New York Times, Ruth 

Graham, o acusado admite de forma despudorada a hiperssexualização e desumanização 

de mulheres asiáticas, e como suas ações foram motivadas por desejos sexuais (GRAHAM, 

2021). O atentado em Atlanta, nos Estados Unidos, evidencia como mulheres racializadas 

e especialmente imigrantes estão vulneráveis e são alvos da supremacia branca, quando o 

racismo, misoginia e xenofobia seguem articulados. 

Após os atentados nos Estados Unidos contra pessoas asiáticas (especialmente idosos, 

crianças e mulheres), notórios pelo grau de violência e covardia, os protestos da organização 

Stop AAPI Hate ganham maior repercussão e apelo, resultando igualmente em movimenta-

ção on-line pela hashtag #StopAsianHate (“Pare o Ódio à Asiáticos”). Além da continuidade 

de conscientização, o cenário tem propiciado discussões importantes a serem engajadas 

dentro das próprias coletividades, no qual através de autocrítica e vontade de reparação, 

são discutidos a participação asiática no racismo e antinegritude, além do privilégio de 

classe como passabilidade social. 

CONCLUSÃO: POR UMA IMAGINAÇÃO POLÍTICA DECOLONIAL

A pandemia do novocoronavírus se revela como um trauma coletivo que atravessa em 

perspectivas globais e aprofunda desigualdades ao revelar a ineficácia das superestruturas. 

Porém, quando a origem cronológica desse evento continuamente é retornada à China, e o 

imaginário de um “vírus chinês” dialoga com a recorrente visão orientalista sobre a Ásia, fica 

evidente como discussões sobre diversidade e inclusão ainda são profundamente neces-

sários. A dualidade contida entre a “minoria modelo” e “vírus chinês” são não apenas for-

mas desumanizantes de categorizar indivíduos, como também estão à serviço de disputas 

geopolíticas. No final, a estereotipação como mediador dos locais específicos que alguns 

corpos podem ocupar através da imposição de certo determinismo racial, demonstra como 

o racismo científico está mais presente do que gostaríamos em nossa cultura e sociedade. 



65

Não obstante, o quanto os próprios asiáticos constituírem suas identidades em concep-

ções orientalistas, ou mesmo serem cooptados por ideais de brancura, são sintomáticos ao 

desejo em pertencer e ser aceito — presente em narrativas subalternizadas (SPIVAK, 2010). 

A produção de um novo “Perigo Vermelho” aos moldes da COVID-19 não protegerá 

nações e sociedades. Inclusive, a latente ignorância repercutida em formas de discrimi-

nação, afasta possibilidades de curas factíveis, quando governos continuam privilegiando 

disputas ideológicas em detrimento da saúde populacional. Entretanto, os meios de pro-

dução chineses devem ser discutidos conjuntamente, especialmente, diante de uma res-

ponsabilidade global, quando estes foram colocados à exaustão pelo caráter de economia 

emergente quando obteve aceleração através da competitividade produtiva e industrial 

imposta pela Economia Mundial. Fato é, as tensões entre a China e um autodenominado 

“Ocidente” estarão progressivamente gerando maiores fricções. Mas para além das opções 

polarizadas, circunscritas apenas na dialética entre preservar um conservadorismo ana-

crônico euro-americano ou aceitar a soberania chinesa como nova  economia mundial, onde 

estaria a fenda de oportunidade para uma imaginação política desafiadora ao status quo? 

Como podemos construir sociedades nos quais junto às metas de progressão em índices 

de desenvolvimento humano, hajam também propósitos firmes para a institucionalização 

da equidade de gênero, diversidade racial, direito ao bem viver e ao território? 

Diante deste quadro, é visto como as identidades asiáticas não apenas são articuladas 

pelo tangível contido no contexto das relações raciais, porém igualmente colaboram com 

discussões acerca da colonialidade do poder, principalmente em argumentações críticas à 

fetichização e o controle de corpos feminizados. A história não é linear, mas um constante 

elemento de disputa. Com isso, são necessárias constantes análises produtoras de narrati-

vas alternativas àquelas consideradas oficiais, no fomento do diálogo dentro de um estado 

democrático, e também para a construção de arquivamentos que contribuam para a diver-

sidade de vozes em uníssono na elaboração para modelos inéditos de sociedades, quando 

ampliar o acesso à informação e promover representação coerentes com a diversidade 

populacional são fundamentais no intuito de promover uma conscientização sobre como 

não há papéis e lugares restritos quanto gênero, raça, etnia, sexualidade e deficiência, em 

sociedade 
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ENERGIA, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E 
DESIGUALDADES SOCIAIS: reflexões no 

contexto da pandemia de COVID-19

ANDRÉ FELIPE SIMÕES98

“O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça en-

venenou a alma dos homens… levantou no mundo as muralhas do ódio… e tem-nos feito mar-

char a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas 

nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem-nos deixa-

do em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e 

cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos 

de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtu-

des, a vida será de violência e tudo será perdido”.

Charlie Chaplin (1888-1977),

em trecho do discurso proferido no final do filme O grande ditador, de 1940.

INTRODUÇÃO

Ao longo da história humana, particularmente a partir do início da Idade Média,em vista de 

maiores adensamentos populacionais em cidades da Europa (principalmente), pandemias 

têm ocorrido. De fato, eventos classificados como pandemias99 foram observados durante o 

transcurso da história. A primeira pandemia de que se tem notícia foi a chamada “Peste de 

98. Professor Doutor Livre Docente da Universidade de São Paulo – USP. Engenheiro Metalúrgico (1994) com Mestrado em Ciência dos 
Materiais (1997), Doutor e Pós-Doutor em Planejamento Energético (PPE/COPPE/UFRJ, 2003; PSE/FEM/Unicamp, 2006). Publicou, 
até o momento, mais de 130 trabalhos científicos, dentre manuscritos em periódicos nacionais e internacionais, artigos em congres-
sos no Brasil e no exterior, capítulos de livros e livros. Contumaz representante oficial do Brasil nas Conferências das Partes (COP) da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).  Na Graduação da USP atua no curso de Bacharelado em 
Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP – EACH/USP (USP LESTE). É professor dos seguintes programas 
de pós-graduação na USP:  Pós-Graduação em Sustentabilidade, na EACH/USP; Pós-Graduação em Mudança Social e Participação 
Política, na EACH/USP; e Pós-Graduação em Energia no Instituto de Energia e Ambiente (IEE/USP). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/1503283535579534. E-mail: afsimoes@usp.br
99. Pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a disseminação em nível mundial de uma nova doença e o termo 
passa a ser adotado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão susten-
tada de pessoa para pessoa (WHO, 2020).
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Justiniano”100, causada pela peste bubônica, e que afetou as sociedades limítrofes ao Mar 

Mediterrâneo entre os anos de 541 e 544. Já em fins da quarta década do século XIV, em 

plena Baixa Idade Média, ocorre a chamada “Peste Negra”, a mais nefasta pandemia da his-

tória, a qual vitimou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, com pico de óbitos 

entre 1347 e 1351101. Já em fins da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1918, eclode a Gripe 

Espanhola, uma ampla e letal pandemia causada pelo vírus Influenza e que vitimou cerca de 

50 milhões de pessoas, em todos os continentes (RODHAIN e SALUZZO, 2005).

Porém, nas últimas cinco décadas, a frequência de ocorrência de doenças virais de gran-

des proporções, ou mesmo pandemias, mostrou-se bem maior do que em todos os perío-

dos análogos anteriores. Nesse contexto, é possível mencionar: (1) Infecção por HIV, o vírus 

que causa a Aids; (2) SARS, uma altamente contagiosa forma de pneumonia causada por um 

Coronavírus SARS-CoV; (3) Gripe Aviária, cujo vírus foi descoberto em pássaros no Vietnã 

e que é amplamente letal aos seres humanos; (4) Gripe Suína (ou “Gripe A”), doença  cau-

sada por uma combinação das cepas dos vírus aviário e humano, e que  afetou cerca de 75 

países. Somente no caso da Gripe Suína, para a qual a Organização Mundial de Saúde, a 

OMS, decretou como sendo uma pandemia em 11 de junho de 2009, registraram-se cerca 

de 700 milhões de contágios e, aproximadamente, 570 mil óbitos (SMETANA et al., 2018). 

Permeando este período houve, também, alguns surtos epidêmicos do vírus Ebola102, em 

especial na África Ocidental.

Não por acaso, nestas últimas cinco décadas, por uma série de fatores, incluindo a sofis-

ticação de processos tecnológicos voltados à exploração e à extração de recursos naturais 

(metais, combustíveis fósseis, produtos da agricultura, recursos pesqueiros, carne de gados 

diversos, dentre outros), a capacidade de intervenção do ser humano sobre o meio ambien-

teaumentou muito. Concomitante, aumentaram, de modo quase que exponencial, as desi-

gualdades sociais e econômicas entre os países dos hemisférios Norte e Sul e no seio das 

populações destes países – tanto no caso de nações desenvolvidas quanto no “Sul Global”, 

termo usualmente adotado em estudos pós-coloniais ou aqueles ligados à compreensão e 

100. Antes da Peste de Justiniano, ocorreram eventos importantes ou não desprezíveis em termos de número de óbitos por conta de 
epidemias: Peste do Egito (430 a.C.), uma febre tifoide que vitimou cerca de ¼ da população de Atenas; a Peste Antonina (165-180 d.C.), 
provavelmente causada pela varíola e que ensejou alta letalidade, vitimando cerca de ¼ dos infectados; e a Peste de Cipriano (250-271 
d.C.), possivelmente causada pelo sarampo ou pela varíola e que se espalhou em parte do Império Romano, chegando a vitimar cerca de 
5.000 pessoas por dia em Roma em seu auge de infecção (WATTS, 1997).
101. A Peste Negra, também conhecida como Peste Bubônica, Grande Peste ou Praga, foi provocada pelo bacilo Yercinia pestis e pode ter 
causado a morte de cerca de 2/3 de toda a população da Europa. De fato, a mais devastadora pandemia de que se tem notícia pode ter 
reduzido a população mundial de 475 milhões para 350–375 milhões ao longo do século XIV. A transmissão deste bacilo está associada 
ao comércio internacional marítimo típico do século XIV, afinal, nesta época, nos porões dos navios vindos do Oriente, chegavam milhões 
de ratos à Europa, onde, devido às inadequadas condições de higiene e de saneamento, encontravam um ambiente favorável para sua 
disseminação. Os ratos estavam contaminados e suas pulgas transmitiam um agente etiológico aos homens através da picada (RODHAIN 
e SALUZZO, 2005).
102. A Ebola é uma zoonose, ou seja, uma doença ou infecção transmissível entre animais vertebrados e seres humanos, e enseja altas 
taxas de letalidade (WHO, 2020). 
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desconstrução do racismo, que pode referir-se tanto ao Terceiro Mundo como ao conjunto 

de países em desenvolvimento, e que também pode incluir as regiões mais pobres de paí-

ses ricos (NASCIMENTO, 1978).

Dentre os principais fatores que se pode mencionar, nesse contexto, em especial no que 

tange a uma crescente capacidade de intervenção antrópica no meio ambiente, encontra-

-se o aumento no consumo de energia não renovável (ou seja, aquela de origem fóssil, em 

especial, carvão mineral, petróleo e seus derivados e o gás natural) e o correlato avanço 

das mudanças climáticas, como resultado de crescentes emissões, pelas atividades huma-

nas, de Gases do Efeito Estufa (GEE) à atmosfera terrestre. Nesse mesmo sentido, pode-se 

citar o agravamento das disparidades entre os consumos de energia relativos à populações 

de países desenvolvidos (e as elites econômicas de países em desenvolvimento) e do Sul 

Global. Por sua feita, no que se refere ao aumento da desigualdade social, é inconteste a 

contribuição do avanço de políticas econômicas neoliberais no agravamento desse qua-

dro, em especial, a partir da ascensão ao poder de uma certa tríade apologista do cha-

mado “Estado Mínimo”: Ronald Reagan (1911-2004), 40º Presidente dos Estados Unidos 

da América (EUA), que governou os EUA de 1981 a 1989; Margareth Thatcher (1925-1913), 

Primeira-Ministra do Reino Unido, de 1979 a 1990; e o Papa João Paulo II, que foi o papa e o 

chefe da Igreja Católica de 16 de outubro de 1978 até 2 de abril de 2005, data de seu fale-

cimento (PALLEY, 2005).

O neoliberalismo, no contexto atual (ou seja, como fruto de atualizações e/ou reformula-

ções de teorias dos economistas clássicos liberais do século XVIII e de meados do século 

XIX, tais como Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus), resumidamente, significa 

uma doutrina que defende a absoluta liberdade de mercado e uma série de restrições à 

intervenção estatal sobre a economia, que só ocorrer em setores imprescindíveis e, ainda 

assim, sob a égide de intervenção mínima. Esta doutrina político-econômica, caraterizada 

por demissão em massa de servidores públicos, redução dos investimentos públicos, 

privatização de empresas estatais, enriquecimento de restrita parcela da população e 

correlato empobrecimento da ampla maioria, em boa medida, explica o quão desigual e 

perdulário se tornou o consumo de energia; afinal, se o aumento de lucratividade e da ren-

tabilidade aos acionistas é meta fundamental a ser perseguida e sob preceitos de mínima 

intervenção estatal (ou seja, sob a égide, eventualmente, de restrita fiscalização ambiental), 

pouco importa se a lucrativa construção de uma nova hidrelétrica na Amazônia ou de uma 

nova termelétrica a carvão mineral em algum país da Europa há de significar, também, uma 

série de externalidades socioambientais negativas.

De fato, a frase de Charlie Chaplin extraída do discurso final de seu personagem Adenoid 

Hynkel no filme O Grande Ditador, de 1940, e que abre e procura inspirar este texto, é 
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emblemática no sentido de que se possa refletir, no contexto da corrente Pandemia de 

COVID-19, sobre algumas das tênues relações que há entre energia (oferta e consumo/

demanda), mudanças climáticas e desigualdades sociais. Indubitavelmente, como disse 

Chaplin, estes tempos difíceis de Pandemia de COVID-19, deixam claro que “Mais do que de 

máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição 

e doçura”. No presente trabalho, por vezes, o Brasil foi escolhido como recorte espacial, 

mas similaridades analíticas diversas são possíveis também no caso de países e regiões 

outras do Sul Global.

De fato, mesmo com tanta capacidade tecnológica para produzir mais e mais, como se 

a natureza fosse uma cornucópia incessante de recursos naturais103 – uma das premissas 

do capitalismo é baseada na ideia de crescente produção e consumo de bens duráveis (ou, 

atualmente, cada vez menos duráveis), a sociedade tem experimentado dificuldades atrozes 

para conter a Pandemia de COVID-19. Isso talvez por ter se “esquecido” do quão importante 

foi (e é) ao longo de seu próprio processo evolutivo, desde os ancestrais mais preteridos do 

Homo Sapiens, atuar de forma colaborativa e cooperativa em prol do bem comum.

Nesse contexto, cabe frisar que uma questão central que associa as mudanças climáticas 

com a Pandemia de COVID-19 é que os impactos são distribuídos de maneira absolutamente 

desigual, embora afetem, de alguma forma, todos os países e pessoas. Assim, os mais 

socialmente vulneráveis, em ambos os contextos, são os mais negativamente afetados. 

Nesse sentido, países com discretos recursos para realizar a adaptação às mudanças 

climáticas ou para manter suas populações em lockdown ou em algum outro nível de distan-

ciamento social, em geral, são aqueles que não conseguem evitar que parcelas relevantes 

de sua população fiquem em situação de vulnerabilidade, tanto diante da COVID-19 quanto 

perante os impactos das mudanças climáticas. Portanto, fundamentalmente, os mais vul-

neráveis e os mais marginalizados por um modelo de desenvolvimento socialmente exclu-

dente são também aqueles mais impactos pela pandemia em curso e pelas consequências 

das mudanças climáticas. Nesse sentido, por exemplo, os trabalhadores informais, os povos 

indígenas, a população caiçara ou os habitantes de quilombos, no caso do Brasil, têm sido 

amplamente afetados por estes dois eventos que, sinergicamente, interagem entre si.

Cabe ainda ressaltar que, no caso das mudanças climáticas, os países e as populações 

que menos contribuíram para constituição e o agravamento deste problema de magnitude 

global, são aqueles que mais sofrem e que mais hão de sofrer as mais severas conse-

quências. Por outro lado, os países desenvolvidos, que foram os que mais contribuíram, 

103. A cornucópia é um símbolo da mitologia grega que representa a fertilidade e a abundância, algo como fonte natural e eterna que 
fornece gratuitamente e ilimitadamente todos os bens necessários à satisfação e às necessidades humanas, tal como num paraíso. Neste 
contexto, o mito da cornucópia faz parte dos sonhos dos otimistas que acreditam que o crescimento econômico pode ocorrer de maneira 
infinita e sem restrições impostas pelo meio ambiente (ALVES, 2012).
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historicamente (e a grande maioria também nos dias atuais), para o aumento da concen-

tração de GEE na atmosfera, são também os mais capacitados para implementar exitosas 

estratégias de adaptação e de mitigação das mudanças climáticas. De fato, as emissões per 

capita de GEE, via de regra, são muito maiores no caso das populações de países desenvol-

vidos do que naqueles em desenvolvimento (DIMITROV, 2016). Afinal, os padrões de con-

sumo, no caso das populações de países desenvolvidos, são tipicamente maiores do que 

no Sul Global. Isto não seria o grande problema, não fossem as amplas diferenças que há 

entre esses blocos de países (e regiões) do mundo, no que se refere à qualidade de vida e 

mesmo ao atendimento às necessidades mais básicas da população (alimentação, saúde, 

saneamento básico, acesso à energia elétrica, educação, moradia, dentre outras).

EIS QUE SURGE A PANDEMIA DE COVID-19 NUM ANO CRUCIAL PARA A HUMANIDADE

Dentre todas as pandemias enfrentadas no passado pela sociedade, o mais recente 

Coronavírus destaca-se de maneira única, afinal, a crise econômica e de saúde proveniente 

do seu surgimento somou-se a outras crises sistêmicas que ameaçam a sociedade, tais 

como o aquecimento global, a financeirização da economia mundial (gerando acirramento 

do desemprego, por exemplo), a perda da biodiversidade, a crise no abastecimento de 

água em muitos países e regiões do mundo (por exemplo: norte da África, Oriente Médio e 

semiárido do Brasil), além de crises humanitárias provocadas pelo aumento na concentra-

ção de renda e correlata expansão da pobreza e da miséria. E tudo isto justamente em um 

ano decisivo para a história da humanidade.

De fato, 2020 significava, em boa medida, o necessário ponto de inflexão climático, a 

partir do qual as emissões de GEE só poderiam passar a declinar para que a temperatura 

média da superfície terrestre não exceda 2 oC até o final do corrente século XXI, ou seja, 

até 2100.

O novo Coronavírus impôs, em pouco tempo, acentuada redução na atividade econô-

mica em todos os países do Globo. Concomitantemente, tem havido, globalmente, declínio 

no consumo de combustíveis fósseis, em particular o petróleo e seus principais derivados, 

quais sejam: a gasolina e o óleo Diesel (no caso do Brasil, este quadro foi mais notado nos 

primeiros 3-4 meses iniciais da pandemia). Como consequência, em especial por conta do 

contingenciamento global do setor de transportes e da correlata bastante perceptível redu-

ção no consumo de combustíveis líquidos derivados do petróleo (em particular, gasolina, 

óleo Diesel e querosene de aviação), as emissões de GEE entraram em declínio, marcada-

mente nos meses iniciais da Pandemia de COVID-19  (LIU et al., 2020). Assim, há a neces-

sidade de se compreender como este cenário se delineia especificamente para o caso do 

Brasil contemporâneo, país caraterizado por amplas desigualdades e que experimenta dis-

tópica realidade socioeconômica, socioambiental e mesmo existencial. 
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Para exemplificar esta distópica realidade, cito que hoje, domingo, 18 de julho de 2021, 

de acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020), o Brasil se consolida numa 

nada desejável posição: é o segundo país do mundo no que se refere ao número total 

de mortes por COVID-19 (541.323 óbitos), atrás somente dos Estados Unidos da América 

(624.715 falecimentos). E, nesse contexto, o aspecto notoriamente dramático é que mesmo 

nesse quadro de sofrimento ampliado e crescente a toda população brasileira em vista 

do avanço da Pandemia (em especial, no caso da parcela mais socioeconomicamente vul-

nerável desta população), aparentemente, não há um plano eficaz no âmbito do governo 

federal que seja claramente voltado a reduzir o contágio no país. Assim, no caso do Brasil, 

parece ser a desigualdade social, fruto do modelo de (sub)desenvolvimento capitalista neo-

liberal adotado no país, um aspecto central que, no contexto da Pandemia de COVID-19, 

caracteriza as complexas relações entre a oferta e consumo de energia e as consequências 

socioeconômicas das mudanças climáticas.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS: ORIGEM, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

Foi a partir da Revolução Industrial104 que, gradativamente, o ser humano passou a con-

tar, de modo crescentemente visceral no que se refere a seu suprimento energético, com 

os combustíveis fósseis (primeiramente, o carvão mineral, em fins do século XVIII, depois 

o petróleo, a partir de 1859 e, na passagem do século XIX para o século XX, também o 

gás natural), cuja combustão (leia-se, de modo coloquial, queima) gera a emissão de GEE à 

atmosfera. Essa emissão antrópica de GEE se relaciona diretamente à constituição e inten-

sificação do aquecimento global, o mais proeminente fenômeno associável às mudanças 

climáticas, o mais potencialmente deletério problema ambiental, de magnitude global, a ser 

enfrentado pela humanidade ao longo do corrente século XXI. 

A queima de combustíveis fósseis, portanto, gera emissão de GEE à atmosfera, sendo os 

principais: dióxido de carbono (CO
2
), metano (CH

4
), óxido nitroso (N

2
O), entre outros. Além 

da queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, as atividades ligadas à agricultura 

(em especial as monoculturas sob amplo emprego de fertilizantes nitrogenados), processos 

industriais e a geração de resíduos, por exemplo, também emitem GEE.

Os GEE são gases emitidos de forma natural e pela ação antropogênica. Tais gases absor-

vem e emitem radiação infravermelha em comprimentos de onda específicos no espectro 

da radiação emitido pela superfície terrestre, após reflexão da luz solar, à atmosfera e às 

104. A Revolução Industrial significou um processo de amplas mudanças estruturais iniciado, centralmente, nos últimos 25 anos do 
século XVIII e que, primeiramente, caracterizou-se pela adoção da máquina a vapor e do correlato emprego do uso do carvão mineral 
como energético para propulsão na indústria têxtil da Inglaterra. Tal processo, em boa medida, representou o triunfo da indústria capita-
lista e da sociedade burguesa liberal, fazendo com que determinados países, como a própria Inglaterra, o estado mais poderoso então, 
e a França, avançassem na industrialização que se espalhou por todo o mundo e perpetua até os dias atuais (HOBSBAWM, 1996). Antes 
de tudo, a Revolução Industrial significou amplo processo de mudanças estruturais no seio da sociedade. De fato, a partir de então todo 
um conjunto de importantes mudanças sociais, tecnológicas, econômicas e ambientais foi se estabelecendo.
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nuvens. Esse processo intensifica o Efeito Estufa, um processo natural que mantém o calor 

abaixo da camada da atmosfera (IPCC, 2014). Não fosse o Efeito Estufa (enquanto processo 

natural), a temperatura média da superfície terrestre seria próxima a -15o C; mas, graças a 

esse processo, tal temperatura é próxima de 15 ºC, o que, em boa medida, explica a pujança 

de vida no planeta.

Ocorre que o aprisionamento excessivo do calor do Sol que tenta retornar ao Cosmo (após 

reflexão dos raios solares na superfície terrestre) por conta da presença, na atmosfera, de 

uma quantidade adicional de GEE emitidos através das mais diversas atividades humanas, 

significa uma retenção de calor extremamente elevada. Para se ter uma ideia da magnitude 

desta retenção adicional de calor, explicita-se que o aquecimento dos oceanos, por conta 

do avanço do fenômeno do aquecimento global, equivale, por segundo, a 5 bombas atômi-

cas, tal como aquela lançada pelos Estados Unidos da América na cidade de Hiroshima, em 

1945 (IPCC, 2014). Essa retenção adicional de calor do Sol implica no chamado aquecimento 

global, o mais importante (porém, não o único) fenômeno associável às mudanças climáticas. 

Nesse contexto, a temperatura média da superfície terrestre, em relação a antes do início da 

Revolução Industrial, já aumentou cerca de 1,1 oC (IPCC, 2018). Entretanto, é importante frisar 

que esse aumento é médio, e que a variação de aquecimento em cada região do globo varia 

(oceanos, em geral, aquecem bem menos do que regiões continentais, por exemplo).

O nefasto lançamento de duas bombas atômicas , em agosto de 1945, uma Hiroshima, e 

a outra em Nagasaki, ocorre no bojo dos eventos finais da Segunda Grande Guerra Mundial. 

Foi a partir deste macroevento belicista de impactos diversos de magnitude global que o 

consumo de petróleo tornou-se caracteristicamente crescente, afinal, a reconstrução da 

Europa (e do Japão) no pós Segunda Grande Guerra Mundial se realizou, centralmente, 

com base no consumo de grandes quantidades desta energia fóssil sob os auspícios do 

Plano Marshall105 e do Acordo de Bretton Woods106 (BLOCK, 1977).

Por decisão da ONU e para compreender as causas e as consequências das mudanças 

climáticas, em 1988, foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

o PNUMA, e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o Painel Internacional de 

Mudanças Climáticas, o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), vinculado à 

105. O Plano Marshall, um aprofundamento da Doutrina Truman, foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos paí-
ses aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall significou um aporte de 18 bilhões de dólares aos 
países europeus, utilizados para a reconstrução de edificações e indústrias, importação de alimentos e mercadorias industrializadas, bem 
como no financiamento da agricultura (BLOCK, 1977). A partir de então, a Europa se tornou mais depende dos Estados Unidos e passou a 
replicar, de modo mais claro, o chamado “american way of life”, ou seja, um estilo de vida baseado em crescente consumo e tipicamente 
intensivo em carbono e, assim, caracteristicamente gerador de emissões de GEE.
106. O Acordo de Bretton Woods estabeleceu o funcionamento das políticas monetárias e econômicas dos países no pós-Segunda 
Guerra Mundial e definiu a forma que o capitalismo tomaria durante as próximas décadas. Foi assinado, em 1944, na cidade homônima 
nos Estados Unidos (que deu origem ao nome do acordo) por 45 nações aliadas. Significou, em boa medida, que os Estados Unidos 
assumiram o controle não só das relações financeiras entre os países, mas também sobre toda a economia mundial (BLOCK, 1977). Para 
além disto, Bretton Woods, indiretamente, representa a constituição e o fortalecimento de uma sociedade cada vez mais dependente do 
consumo de combustíveis, cada vez mais geradora de GEE à atmosfera.
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Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC, na sigla em 

inglês). Assim, há 33 anos, o IPCC publica relatórios de avaliação que reúnem e sintetizam 

estudos publicados através de pesquisas realizadas em todo o mundo para organizar o atual 

conhecimento sobre as mudanças climáticas. Para isto, conta com uma rede de milhares 

de cientistas, que trabalham de forma voluntária em torno de três eixos de trabalho: bases 

científicas; impactos das mudanças climáticas, adaptação e vulnerabilidade; e formas de 

mitigação. Desde sua fundação, o IPCC representa a principal fonte de informações cientí-

ficas sobre as mudanças do clima. 

Segundo o IPCC, em seu quinto relatório de avaliação, publicado em 2014, o aqueci-

mento do sistema climático é um fato, sendo perceptível através do aquecimento atmosfé-

rico e oceânico, das diminuições das calotas polares e aumento do nível oceânico (IPCC, 

2014). Dados históricos indicam que houve crescimento médio de 0,85 ºC da temperatura 

oceânica entre 1880 e 2012, apresentando variação de 0,65 a 1,06 ºC (IPCC, 2014).

Descontando-se o cenário atual de Pandemia de COVID-19, as crescentes emissões de GEE 

tendem a causar aumento de 2 ºC antes de 2050, o que significa, com alta probabilidade107, 

que no Centro-Oeste do Brasil ou no Sul dos Estados Unidos e na maioria dos países do 

Mediterrâneo, a produção agrícola há de ser severamente impactada, o que, inexoravel-

mente, implica no agravamento da fome em muitas das regiões do planeta (SENEVIRATNE 

et al., 2016). Na verdade, a compreensão majoritária da comunidade científica aponta que, 

caso a supracitada temperatura ultrapasse 3o C, o mais provável é a ocorrência de amplos 

impactos irreversíveis aos sistemas bióticos da Terra, ou seja, à vida humana a aos demais 

seres vivos (IPCC, 2018).

Dentre as consequências das mudanças climáticas que a comunidade científica, com 

a chancela e avaliação do IPCC, aponta estão: secas, drásticas quedas na produção agrí-

cola, redução da água contida em lençóis freáticos (ou seja, agravamento da seca e suas 

consequências, em especial às populações mais vulneráveis), elevação do nível dos ocea-

nos (o que implica em grandes contingentes humanos de refugiados climáticos, além de 

dificuldades amplas para o funcionamento dos portos e de atividades diversas em cidades 

costeiras), e pronunciadas variações do clima no curto prazo, em especial no que tange ao 

aumento da incidência de eventos climáticos extremos (tempestades/chuvas torrenciais, 

nevascas, furacões, ciclones, ondas de calor, dentre outros) (IPCC, 2014).

PANDEMIA DE COVID-19 E OS IMPACTOS NA OFERTA E NO CONSUMO DE ENERGIA

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a COVID-

19, doença provocada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, atingiu a categoria de pandemia. A 

107. Alta probabilidade decorrente da considerável robustez associada à atual modelagem climática, em relação à modelagem climática 
que havia há 10-15 anos, a qual já ensejava a manipulação computacional de cerca de 500mil variáveis reproduzindo a dinâmica da Terra.
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partir de então, na maioria das vezes seguindo recomendações da OMS, medidas foram 

implementadas pelos diversos países atingidos, com variações desde o chamado lockdown 

(ou seja, distanciamento social e paralisação de atividades não essenciais), bloqueio total, 

até a regulação de atividades profissionais e sociais. As medidas implementadas estabele-

ceram novas e, por vezes, inéditas formas de realizar tarefas comuns, como visitar amigos 

e familiares, realizar velórios e enterros, comprar alimentos, trabalhar ou frequentar escolas 

e tantas outras unidades de ensino. Nesse contexto, as medidas de lockdown provocaram 

redução abrupta no consumo dos mais diversos itens. Assim, a quarentena em muitos paí-

ses forçou o distanciamento social, inviabilizando o contato social presencial com notórios 

impactos sobre empresas e negócios que não puderam migrar para o ambiente digital com 

eficácia, tais como shopping centers, cinemas, teatros, casas de shows, restaurantes, esco-

las, empresas dos setores de turismo e de aviação civil. Neste contexto, a atividade eco-

nômica da maioria dos países foi severamente reduzida e a maioria deles, de fato, sofreu 

importante recessão econômica em2020 (MATTEI e HEINEN, 2020). Neste sentido, o ritmo 

mais lento ou a quase paralisação de muitos setores tem efeito direto sobre o insumo básico 

para qualquer atividade social e econômica, qual seja, energia.

Para além disso, as próprias medidas de restrição (lockdown, bloqueios, e confinamen-

tos) transformam a vida das pessoas, mas aquelas sem acesso à eletricidade, quase 800 

milhões, veem-se com dificuldades adicionais, tendo comprometido o transporte, a comuni-

cação e até a saúde dentro de casa para aqueles que ainda dependem da queima de lenha 

ou carvão para cozinhar, ampliando sua exposição a problemas respiratórios – contingente 

estimado em cerca de 2,7 bilhões de pessoas, a grande maioria habitantes da África, da 

América Latina e do sul da Ásia, em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica 

(IRENA, 2020).

No caso específico do Brasil, o impacto da COVID-19 na atividade econômica é muito 

expressivo. Desde o primeiro caso confirmado pelo Ministério da Saúde, em 26 de feve-

reiro de 2020, as revisões do PIB, até recentemente ( julho de 2021), foram decrescentes e 

o Relatório de Mercado Focus, de 20 de novembro de 2020, por exemplo, apontava varia-

ção de -4,55% para o PIB brasileiro, em 2020 (BANCO CENTRAL, 2020); o valor definitivo 

desta variação negativa, comparando-se o PIB de 2020 com o PIB de 2019, foi de -4,1% 

(IBGE, s.d.). Além disso, diante da inércia do governo federal em ampliar os investimentos 

públicos, em vista do engessamento econômico imposto pelas políticas neoliberais recessi-

vas em curso, tem sido crescentes as taxas de desemprego. De fato, em junho de 2021, no 

Brasil, a população desempregada, em subemprego e mais os desalentados (aquela par-

cela da população que desistiu de achar um emprego) já era maior do que 50% da popula-

ção economicamente ativa no paí (IBGE, s.d.). 
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De fato, a situação quanto ao emprego no Brasil, que já era dramática antes da pandemia, 

se agravou sobremaneira, a tal ponto que, em outubro de 2020, num país de cerca de 211 

milhões de habitantes, havia cerca de 13 milhões de desempregados, 6 milhões de desa-

lentados, e cerca de 31 milhões de pessoas em situação de emprego informal. Além disto, 

tão somente 33 milhões de pessoas possuem emprego verificável, com horários regulares, 

com ou sem carteira assinada (IBGE, s.d).

Neste contexto, a demanda por leitos hospitalares equipados com sistemas de ventila-

ção e de monitoramento, como as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) aumentou, uma vez 

que o principal dano provocado pela COVID-19 ocorre nas vias respiratórias superiores, o 

que exige o procedimento de intubação dos pacientes em estado mais grave. É importante 

destacar a necessidade de garantir nos hospitais que tratam de casos de COVID-19 um ade-

quado suprimento de energia elétrica, evitando a ocorrência de óbitos por falta de energia 

– o que, lamentavelmente, já ocorreu no Brasil em tempos de pandemia – por exemplo, 

em maio de 2020, no caso de dois pacientes que estavam internados no Hospital Mário 

Gazzola, em Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e que faleceram por abrupta falta de 

energia elétrica nesta unidade hospitalar (PALHANO, 2020).

Cabe ressaltar que medidas de controle baseadas no distanciamento social exigiram o 

fechamento do comércio, o que ocasionou forte retração econômica e notória diminuição 

no consumo de energia elétrica. Outro setor amplamente impactado foi o de transportes, o 

que significou, em todos os países afetados pela Pandemia de COVID-19, forte retração no 

consumo de gasolina (afinal, as ruas e as estradas passaram a contar com muito menos trá-

fego de automóveis), óleo Diesel (na medida em que caminhões e, principalmente, ônibus 

passaram a circular menos, em especial em períodos de lockdown), querosene de aviação 

e óleo combustível. Todo este cenário significou, em 2020 e nos primeiros meses de 2021 

, não desprezível redução nas emissões globais de GEE.

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), considerando o ano de 

2020 em um cenário que quantifica os impactos energéticos de uma recessão global gene-

ralizada causada por restrições à mobilidade e atividade social e econômica, apontou que 

a demanda por energia reduziu-se em cerca de 6% (IEA, 2021); ou seja, a maior queda em 

mais de 70 anos em termos percentuais e absolutos (IEA, 2020). Neste contexto, o impacto 

da COVID-19 na demanda global por energia, em 2020, foi equivalente a sete vezes maior 

do que o impacto da crise financeira de 2008 (IEA, 2021). De maneira geral, 2020 correspon-

deu ao ano da mais profunda recessão pós-Segunda Guerra Mundial, com impactos amplos 

na indústria da energia. As restrições impostas representam uma combinação desafiadora 

de oferta e demanda, afinal, alguns setores interromperam quase 100% de suas atividades. 

Por outro lado, o comércio eletrônico e a venda de equipamentos médicos são exemplos 



78

de raras atividades que tiveram aceleração. De qualquer modo, em nível mundial, decido à 

Pandemia de COVID-19, houve (e, em diversos países, ainda há) um aumento muito signifi-

cativo do desemprego, com impactos na renda de consumidores.

A REDUÇÃO NAS EMISSÕES DE CO2 DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19

Considerando todos os 196 cenários traçados pelo IPCC para os quais se pode limitar o 

aquecimento médio global em comparação ao período pré-industrial, em nenhum deles é 

admissível que o pico de emissões de gases de efeito estufa ocorra depois de 2020 (IPCC, 

2018). Destarte, o impacto econômico e social que a Pandemia de COVID-19 traz ao mundo 

é notável. Neste contexto, como mais uma externalidade negativa da pandemia, pode-se 

mencionar as correlatas dificuldades diversas quanto ao enfrentamento das mudanças cli-

máticas, afinal, as discussões mundiais multilaterais lideradas pela UNFCCC estão sendo 

postergadas, assim como a adoção de estratégias e adaptação e mitigação diante de tais 

mudanças no clima da Terra.

De fato, nenhuma meta no âmbito do Acordo de Paris108 havia sido alcançada até dezem-

bro de 2020. Neste contexto, em boa medida, a 25ª Conferência das Partes, a COP 25, rea-

lizada em Madri, em fins de 2019, representava importante possibilidade que ainda restava 

sobre uma diminuição caracteristicamente expressiva das emissões de GEE. Porém, princi-

palmente devido a posições contrárias (claramente negacionistas, em verdade) de gover-

nos como dos EUA, Japão, Austrália e Brasil, esforços globais maiores em prol de algum 

rápido abatimento em tais emissões associáveis à COP 25, lamentavelmente, fracassaram. 

Portanto, são muitas as expectativas depositadas na COP 26, agendada para ocorrer em 

novembro próximo, em Glasgow, na Escócia.

Curiosamente, o mesmo vírus capaz de paralisar a economia mundial paralisou, também, 

devido ao isolamento social em diversos países, parte das emissões de GEE em uma escala 

global. Nenhum esforço científico somado a campanhas lideradas pela sociedade civil e 

mesmo todos os esforços diplomáticos foram capazes de diminuir a emissão de GEE no 

mundo, desde e entrava em vigor do Acordo de Paris, em 4 de novembro de 2016. Somente 

com a Pandemia de COVID-19 é que a taxa de emissão de CO
2
 sofreu perceptível e veri-

ficável queda (MARQUES, 2020). Evidentemente, mesmo que óbvio, cabe frisar que não 

faz nexo desejar que pandemias surjam como “estratégia natural” de enfrentamento das 

mudanças climáticas ou mesmo de atenuação de impactos ao meio ambiente. A Agência 

108. O Acordo de Paris é um tratado mundial que possui um único objetivo: reduzir o aquecimento global. Ele foi discutido entre 195 
países durante a 21ª Conferência das Partes (COP 21), realizada em 2015, em Paris. O compromisso internacional foi aprovado em 12 de 
dezembro de 2015 e entrou em vigor oficialmente no dia 4 de novembro de 2016. O Acordo de Paris tem como principal objetivo reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global a 2ºC, quando comparado a níveis pré-indus-
triais. Além disto, o acordo orienta que sejam realizados todos os esforços possíveis no sentido de limitar este aumento de temperatura a 
1,5ºC até fins do corrente século XXI (UNFCCC, 2020).
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Internacional de Energia, em 30 de abril de 2020, previu o impacto da crise associada à 

Pandemia de COVID-19 no CO
2
, sugerindo que as emissões poderiam cair 8% em 2020, ou 

seja, cerca de 2,6 gigas toneladas de CO
2 

(Gt) (IEA, 2020). Mesmo este patamar não che-

garia perto de trazer o limite de temperatura global de 1,5 °C ao nosso alcance. De fato, as 

emissões globais de CO
2
 precisariam cair cerca de 7,6%, a cada ano na corrente década, 

para limitar o aquecimento a menos de 1,5 °C acima das temperaturas pré-industriais (IEA, 

2020). De fato, os níveis de carbono atmosférico, em 2020, aumentaram – ainda que as 

reduções nas emissões de CO
2, 

devido
 
á pandemia, tenham sido – e/ou estejam sendo, no 

caso de alguns países – expressivos.

As concentrações crescentes de CO
2
 e o aquecimento global relacionado só se estabili-

zarão quando as emissões anuais de GEE atingirem zero líquido. Mas a queda nas emissões 

em 2020 representou o nível mais baixo desde 2010. Esta redução foi a maior de todos os 

tempos, seis vezes maior que a redução precedente de 0,4 Gt, registrada em 2009 devido 

à crise financeira, e duas vezes maior que todas as reduções anteriores desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial (IEA, 2021). Nesse contexto, a Figura 1 reflete a queda na demanda 

de consumo global de energia primária devido à Pandemia de COVID-19, quando compa-

rada com as quedas análogas anteriores.

Figura 1: Taxa de variação no consumo mundial de energia primária, 1900-2020 

Fonte: IEA, 2020.

A Figura 1, implicitamente, apresenta uma possibilidade preocupante, qual seja: que 

ocorra amplo aumento no consumo de energia (considerando todas as energias presentes 
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tanto na matriz de oferta de energia primária quanto na matriz elétrica109) no pós-Pandemia 

de COVID-19. E, de fato, todas as previsões da Agência Internacional de Energia apontam 

que no corrente 2021, o consumo global de energia há de ser superior ao que foi registrado 

para o ano de 2019 (IEA, 2021).

Na ânsia para voltar aos padrões de consumo de antes da pandemia (o antigo “normal”, 

ou seja, um modelo de vida que prioriza o consumo e, pior ainda, o consumismo), pode ocor-

rer algo semelhante ao que se sucedeu em momentos pós-crise inerentes ao transcurso 

do século XX. De fato, como se observa pelos dados da Figura 1, imediatamente depois da 

Gripe Espanhola e da Segunda Guerra Mundial, houve aumento relevante na emissão glo-

bal de CO
2
. Ou seja, períodos de pós-crises podem se caracterizar por taxas de emissões 

de GEE maiores do que as taxas de redução durante a corrente Pandemia de COVID-19.

Frisa-se, ainda, que de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, 2020), as 

emissões de CO
2
 caíram mais que a demanda de energia, afinal, os combustíveis com maio-

res emissões tiveram declínios maiores também. Regionalmente, as emissões diminuíram 

mais em regiões que sofreram maiores impactos, em especial é este os casos de União 

Europeia (-8%), China (-8%) e EUA (-9%). De fato, há dados suficientes que atestam que 

houve redução bastante perceptível nas emissões diárias de CO
2
 devido à Pandemia de 

COVID-19, tal como explicitam os dados da Figura 2.

Figura 2: Emissões diárias de CO2, em 1.000.000 de toneladas por dia (Eixo Y), 2019 em 

comparação com 2020 (até o mês de julho)

Fonte: LIU et al. 2020.

109. A matriz energética ou matriz de oferta de energia primária representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar 
os carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade; já a matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para 
a geração de energia elétrica. Portanto, a matriz elétrica é parte da matriz energética.
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O EFEITO CUMULATIVO: A MÁ NOTÍCIA QUE IMPEDE UMA DESACELERAÇÃO DAS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS MESMO NA PANDEMIA DE COVID-19

As concentrações médias anuais de CO
2
 na atmosfera continuarão, a despeito da 

pandemia, aumentaram em 2020, ainda que as emissões deste GEE tenham se reduzido 

de modo perceptível. A esta conclusão chegaram cientistas do Met Office, do Reino Unido: 

o CO
2
 há de continuar a se acumular na atmosfera, embora a um ritmo ligeiramente mais 

lento. Ao longo de 2020, destarte, os níveis de CO
2
 aumentaram em cerca de 2,48 partes 

por milhão (ppm). Este aumento é 0,32 ppm menor do que seria sem os regimes de afas-

tamento social. Embora as emissões globais sejam menores, elas continuaram a ocorrer, 

porém, em um ritmo mais lento (MET OFFICE, 2020).

Ocorre que a concentração de GEE na atmosfera, que é resultante das emissões de 

GEE antrópicas e não antrópicas (devido a ciclos climáticos naturais), significa a estabiliza-

ção destes gases na camada atmosférica. E este processo se caracteriza por ser de efeito 

cumulativo, ou seja, as emissões de GEE de todo o passado da sociedade humana (a partir 

da Revolução Industrial, conforme analisado anteriormente neste trabalho) seguem con-

tando e seguem provocando seus efeitos (em especial, a retenção adicional do calor do Sol 

que tenta retornar ao Cosmo), independentemente da Pandemia de COVID-19. Assim, frisa-

-se que emissão de GEE é uma coisa e concentração de GEE é outra, mas com conexões 

indiretas importantes.

O BRASIL NESSE CONTEXTO: O DESMATAMENTO COMO INDUTOR DO AUMENTO 

DAS EMISSÕES DE GEE MESMO COM A PANDEMIA DE COVID-19

Ao contrário do que ocorre nos demais países, no Brasil as emissões de GEE aumenta-

ram em cerca de 10%, no entanto sem uma relação direta com a Pandemia de COVID-19 

(OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021). Diferentemente do que ocorre em outras partes do 

mundo, a maior parte das emissões de GEE pelo Brasil advém de mudanças no uso da 

terra. E, nesse contexto, devido ao (lamentavelmente) notável aumento no desmatamento, 

durante 2020, Amazônia, no Pantanal e, eventualmente, em outros biomas existentes no 

país (há necessidade de se acompanhar a evolução do desmatamento na Mata Atlântica, 

por exemplo), o país registrou aumento de suas emissões de GEE, em relação à 2019. Assim, 

a diminuição em outros setores, como por exemplo o de geração de energia e transportes, 

não foi suficiente para compensar os aumentos na emissão de CO
2
 devido ao desmata-

mento (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021). De fato, no Brasil, o desmatamento e as quei-

madas são responsáveis por cerca de 44% do total de GEE emitido pelo país à atmosfera. 

Outro diferencial no que tange às emissões brasileiras de GEE, são as emissões de metano 
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(CH
4
) devido à fermentação entérica do gado bovino (há mais cabeças de gado no Brasil do 

que pessoas) (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021).

Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o desmatamento amazônico atingiu 9.762 km2, 

quase 30% acima dos 12 meses anteriores e o pior resultado dos últimos 10 anos, segundo 

o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, instituição científica pública amplamente 

prestigiado pela comunidade científica mundial, mas nada prestigiado pelo atual governo 

federal (INPE, 2020). E, no primeiro trimestre de 2020, período do ano que tipicamente 

apresenta os níveis mais baixos de desmatamento, o sistema Deter, do INPE, detectou um 

aumento de 51% em relação ao mesmo período de 2019, o nível mais alto para este período 

desde o início da série, em 2016 (INPE, 2020). O mais preocupante é que no acumulado de 

agosto de 2019 até março de 2020, o nível do desmatamento mais do que dobrou (INPE, 

2020). Fato é que com a ausência de políticas públicas direcionadas ao combate ao des-

matamento, é bastante provável que as emissões de CO
2 
geradas pelo Brasil cresçam em 

2021, em comparação a anos anteriores.

AS ENERGIAS RENOVÁVEIS COMO TRUNFO PARA QUE O ANTIGO NORMAL NÃO SE 

REESTABELEÇA

De fato, o número de excluídos em termos de acesso à energia elétrica ainda é grande. 

No Brasil, por exemplo, há cerca de 3 a 4 milhões de pessoas sem este tão fundamental 

direito, o qual pode propiciar, por exemplo, o funcionamento de escolas e de hospitais à 

noite, em especial em locais onde o Sistema Nacional Interligado (SIN)110 não consegue levar 

eletricidade, o que é muito comum em comunidades isoladas, pequenas cidades e vilarejos 

localizados na Região Norte do Brasil (ANEEL, 2016). E as energias renováveis, em especial 

a solar e a eólica, as mais maduras sob as perspectivas tecnológica e econômica, dentre as 

demais energias renováveis, têm papel decisivo neste contexto.

À medida que a COVID-19 continue a se espalhar em países em desenvolvimento, com 

sistemas de saúde mais frágeis e acesso limitado à eletricidade, torna-se evidente a neces-

sidade de aumento de investimentos públicos e privados que estimulem o desenvolvimento 

110. Sistema Interligado Nacional, o SIN, com quase 135 mil quilômetros de extensão (ou seja, um dos maiores sistemas de distribuição 
de transmissão de energia elétrica do mundo) é um sistema de coordenação e controle, formado pelas empresas de energia públicas e 
privadas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte, que compõe o sistema de produção e transmissão de 
energia elétrica do Brasil. Trata-se de um sistema hidrotérmico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e proprietários 
múltiplos, estatais e privados. Foi criado em 1998 através da Resolução nº 351/98 do Ministério de Minas e Energia (MME). Tão somente 
cerca de 1,7% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados 
principalmente na Região Amazônica (ou seja, na Amazônia Legal, a parte brasileira da Floresta Amazônica). Os subsistemas do SIN são 
todos interligados entre si, de modo a aproveitar melhor a sazonalidade dos rios e de permutar os excedentes de energia elétrica durante 
o período das cheias em cada região. Frisa-se, ainda, que o órgão responsável por controlar e coordenar as operações de instalações 
tanto de geração quanto de transmissão de energia elétrica do SIN é o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) (MME, 2020).
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social e econômico de suas populações através de energias menos ambientalmente impac-

tantes111, ou seja, as energias renováveis.

Importante ressaltar, nesse contexto, que o setor de combustíveis fósseis, particularmente 

os combustíveis líquidos derivados do petróleo (gasolina, óleo Diesel, querosene de avia-

ção e óleo combustível), foi duramente atingido pela crise do COVID-19, com muitos países 

enfrentando a queda nos preços do petróleo e na demanda por eletricidade movida a carvão 

mineral e a gás natural. Esse quadro permitiu o avanço das energias solar e eólica. Assim, a 

despeito de todos os graves indicadores na economia durante a pandemia, a demanda por 

energia renovável aumentou cerca de 1,5% no primeiro trimestre de 2020, impulsionada por 

novos projetos eólicos e solares que foram concluídos em 2019 (IRENA, 2020; IEA, 2020). 

Na maioria das vezes, as energias renováveis, com custos operacionais mais baixos, rece-

bem prioridade na grade e não ajustam sua produção à demanda, isolando-as dos impactos 

de menor demanda por eletricidade. Com isto, a participação das energias renováveis na 

matriz elétrica mundial passou de 26%, em 2019, para 27,5% no primeiro trimestre de 2020 

(IEA, 2020). Frisa-se que houve queda para todas as outras fontes, incluindo carvão, petró-

leo, gás e energia nuclear.

A China teve a maior redução na geração de eletricidade em termelétricas a carvão mine-

ral. Na Europa, a parcela de energias renováveis em eletricidade praticamente expulsou o 

carvão e o gás natural da matriz elétrica europeia. Em algumas localidades, como no Reino 

Unido, pela primeira vez houve oportunidade de troca de carvão mineral para gás natural 

com base nos custos do combustível. De fato, na maior parte dos países, geração de ener-

gia elétrica a carvão mineral foi sensivelmente reduzida devido à pandemia; tal redução, no 

primeiro trimestre de 2020, atingiu o patamar de 8% em relação ao mesmo período de 2019 

(IEA, 2020).

Assim, a pandemia tem acelerado o desenvolvimento de novos modelos de negócios 

pelas empresas de energia, direcionando suas atenções às energias renováveis. Essa ten-

dência pode levar o setor para a próxima etapa da transição energética em direção à meta 

de muitos países da União Europeia de emissão zero de carbono até 2050 (IEA, 2020).

De fato, a transição energética tem sido considerada pela comunidade científica, de 

forma majoritária, como a mais relevante estratégia de mitigação das mudanças climáticas. 

Nesse sentido, a Agência Internacional de Energia, a Agência Internacional de Energias 

Renováveis e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, reite-

radamente, vêm apontando que é mister a descarbonização da economia global. Neste 

contexto, a citada transição (a qual consiste na migração de uma matriz energética tipica-

mente composta pelos combustíveis fósseis – em especial, carvão mineral, petróleo e o gás 

111. “Energia limpa” não é o termo mais adequado, afinal, não há forma de geração de energia que seja livre de impactos ambientais 
mensuráveis.
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natural – para uma matriz energética centralmente composta pelas energias renováveis) 

deve ocorrer com base na concomitante implementação de diversas ações, tais como: polí-

ticas públicas, desenvolvimento científico e tecnológico, subsídios às energias renováveis, 

efetivo envolvimento do setor privado, educação ambiental, mudanças comportamentais, 

dentre outras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Pandemia de COVID-19 tem explicitado toda ampla desigualdade social existente no 

Brasil e no mundo. Trata-se de evento dramático a todos os seres humanos, em particu-

lar aos mais socialmente vulneráveis. Mas, a despeito de tanto sofrimento que vem sendo 

imposto à humanidade, não é improvável que, via vacinas eficazes, a atual crise sanitária 

global seja dirimida e, quiçá, superada.

Já as mudanças climáticas, decorrentes principalmente do consumo de energia de ori-

gem fóssil (carvão mineral, petróleo e gás natural, os quais juntos, há cerca de quatro déca-

das, compõem entre 80 e 85% da matriz energética mundial), significam problema também 

de magnitude global, mas cujas consequências são experienciadas de modo gradativo, o 

que tem permitido, até o momento, ao menos no caso das populações economicamente 

privilegiadas, razoável grau de acomodação, de adaptação. Assim, por exemplo, não são 

principalmente pessoas de elevado ou mesmo mediado poder aquisitivo que têm sido 

impactadas pela maior dificuldade no acesso à água potável em regiões áridas ou semiári-

das do planeta, ou por ciclones de alta intensidade que estão a ocorrer em maior profusão 

em países insulares, como as nações-ilha Fiji ou Tuvalu, ambas localizadas no Pacífico Sul. 

Também não são estas pessoas que, em geral, têm lidado com as maiores dificuldades para 

acesso a leitos hospitalares no caso de contaminação pelo novo Coronavírus.

Assim, enfrentar a Pandemia de COVID-19 e as praticamente inevitáveis pandemias vin-

douras, assim como mitigar as mudanças climáticas, significa o seguinte duplo desafio 

necessário de ser superado: o estabelecimento de uma relação muito mais sustentável e 

harmônica dos humanos para com o meio ambiente; e o combate intenso e incessante con-

tra as desigualdades sociais. São os caminhos possíveis e, muito provavelmente, os únicos 

em prol da própria sobrevivência da espécie humana.

Em ambos os casos, é fundamental que se atente para a eliminação das desigualda-

des no acesso a um meio ambiente preservado, que não signifique toda sorte de danos, 

por exemplo à saúde dos seres humanos e dos demais seres vivos. Nesse contexto, o 

êxito na luta contra o racismo, no Brasil e no mundo, tende a significar combate ao avanço 

das mudanças climáticas. Uma sociedade mais igual, justa e fraterna, tonar-se-á, inexora-

velmente, mais resiliente. Destarte, é emblemática a frase a pronunciada, em, 2018, por 
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Mireille Fanon Mendes-France, do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Pessoas 

Afrodescendentes:

(…) discussões sobre mudanças climáticas devem ser enquadradas tendo em vista as desi-

gualdades ambientais e devem levar em consideração os afrodescendentes e africanos que 

vivem em todas as regiões do mundo, muitos dos quais permanecem aprisionados numa 

invisibilidade estrutural e institucional.

De modo correlato, tal como recentemente comentou a jovem ativista ambiental sueca, 

Greta Thunberg, “não é possível ter justiça climática sem ter justiça social ou justiça indí-

gena” (SAKAMOTO, 2020). Outro perspicaz comentário da jovem Greta se deu durante a 

24ª Conferência das Partes da UNFCCC, a COP 24, realizada em fins de 2018, na cidade de 

Katowice, na Polônia: “Se é tão impossível achar a solução neste sistema, talvez devêsse-

mos mudar o próprio sistema” – tal como este autor, presencialmente, escutou. 

De fato, diante do que se analisou no presente trabalho, para minimizar notadamente 

a probabilidade de ocorrência de novas pandemias originárias em zoonoses, tal como a 

Pandemia de COVID-19, e para mitigar as mudanças climáticas, torna-se premente a des-

construção do sistema capitalista em prol de construção de outro ou outros modelos de 

desenvolvimento focados em ampla justiça social e na máxima harmonia possível entre o 

ser humano e o meio ambiente. O desafio, obviamente, não é de pouca monta, afinal a crise 

atual é de base existencial e, assim, toda uma mudança filosófica no existir humano se faz 

necessária em direção a novas concepções de vida centradas no Biocentrismo, e não mais 

no Antropocentrismo.

Como se observou em seção anterior deste capítulo, a Pandemia de COVID-19, por conta 

do efeito cumulativo associado à concentração de GEE na atmosfera, tem exercido efeito 

não suficiente para conter e nem mesmo frear o avanço das mudanças climáticas. Ou seja, 

a pandemia, além de representar o pior e menos desejável meio de se reduzir as emissões 

de GEE, não tem representado contenção relevante diante do avanço das mudanças cli-

máticas e de seu mais proeminente fenômeno associável, qual seja, o aquecimento global. 

Na verdade, para que a temperatura média da superfície terrestre não ultrapasse 1,5 oC até 

2100 (o que está quase por ocorrer), tal como preconiza o vigente Acordo de Paris em sua 

meta mais cautelosa no sentido de evitar eventos climáticos extremos (e de consequências 

imprevisíveis), seria necessário mais quase uma década de reduções nas emissões de GEE, 

tal como esta decorrente da pandemia de COVID-19. Obviamente, ninguém em sã cons-

ciência deve desejar novas pandemias para que as mudanças climáticas sejam contunden-

temente atenuadas. 
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Ocorre, porém, que na medida em que o modelo de desenvolvimento continua sendo 

este capitalismo tipicamente excludente em sua faceta atual, ou seja, o financeiro e  basea do 

em ampla e crescente degradação ambiental, é inevitável que novas pandemias ocorram, 

eventualmente, ainda mais agressivas do que a atual. Afinal, o aquecimento global, o des-

matamento, a destruição dos habitats selvagens, a domesticação e a criação de aves e 

mamíferos em padrões industriais degradam e destroem o equilíbrio evolutivo entre as 

espécies, interferindo sensivelmente nas cadeiras tróficas, o que facilita muito as condições 

para saltos desses vírus de uma espécie a outra, inclusive a espécie humana. Concorre 

para o agravamento deste quadro as vexatórias desigualdades sociais existes no mundo, 

as quais se tornaram ainda mais explícitas diante da Pandemia de COVID-19.

Como fruto direto da transformação do capitalismo financeiro em modelo hegemônico 

(ou da transformação do capitalismo industrial de base produtiva em capitalismo financeiro 

de base especulativa), em 2018, menos de 70 pessoas no mundo detinham riqueza equiva-

lente àquela possuída por cerca de metade da população mundial, ou seja, algo em torno 

de 3,6 bilhões de terráqueos, de acordo com a Organização Não Governamental Oxfam 

(OXFAM, 2020). E, cada vez mais, esse processo piramidal de enriquecimento para algu-

mas poucas pessoas em detrimento do aumento amplificado da pobreza e da miséria no 

mundo, vem se intensificando.

Para 2050, quando a ONU estima que sejamos cerca de 9,5 bilhões de viventes humanos 

na Terra, na medida em que o capitalismo financeiro se tornar ainda mais hegemônico, muito 

provavelmente, ainda menos humanos hão de possuir riqueza análoga àquela somada por 

mais e mais bilhões de (também) humanos. Não por acaso, os casos de suicídio no seio das 

comunidades indígenas do Brasil têm aumentado; aparentemente, perceber-se desvalori-

zado e desabilitado para o livre viver, para o desfrute e o revisitar da própria cultura (ou para 

a experienciação de relações mais harmônicas com a natureza), para alguns (em especial 

para as populações originárias) pode ser absolutamente inaceitável, pode ser insuportável. 

O Brasil, país no qual os 5 cidadãos mais ricos detêm o equivalente à riqueza somada da 

metade mais pobre da população, de acordo com a Oxfam (2020), é tristemente exemplar 

no que se refere à estratificação socioeconômica e às inúmeras deletérias consequências 

imateriais e materiais, de matizes diversos, aos socialmente mais vulneráveis.

Conforme analisado, a grave crise provocada pela Pandemia de COVID-19, ao menos 

até o momento, tem significado uma oportunidade para aumentar a participação global de 

energias renováveis nas matrizes energéticas dos países. Afinal, as vantagens das ener-

gias renováveis tornaram-se evidentes durante a pandemia, particularmente em contextos 

offgrid (sem conexão com a rede interligada de distribuição de eletricidade) e em resposta 

à necessidade de apoiar a operação das unidades de saúde. As emissões de carbono 
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apresentaram queda sem precedentes na história devido à pandemia e, concomitantemente, 

devido ao maior uso das energias renováveis (eólica e solar) para geração de eletricidade. 

Neste contexto, no pós-Pandemia de COVID-19, é fundamental acelerar muito mais a 

necessária transição energética dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, em 

especial, a solar e a eólica. Para tanto, porém, há que se eliminar os vultosos subsídios 

fornecidos pela maioria dos países às grandes corporações do setor de combustíveis fós-

seis; tais subsídios, os quais ocorrem na forma de renúncias fiscais e reduções diversas 

nos impostos (concedidos pelos governos, principalmente, à indústria petrolífera), dificul-

tam sobremaneira o combate às mudanças climáticas. De fato, é muito difícil construir um 

mundo menos dependente do carbono (elemento químico central na composição do petró-

leo e seus derivados e que, via combustão, atinge a atmosfera na forma de CO
2
) quando 

se sabe que, em 2019, os referidos subsídios, em nível mundial, atingiram o patamar de, 

no mínimo, 775 bilhões de dólares112 (OIL CHANGE INTERNATIONAL, 2020). Destarte, pela 

perspectiva das poucas pessoas que se beneficiam economicamente deste modelo e que 

se dizem defensores da vida na Terra, não passa de retórica falar em combater as mudan-

ças climáticas. 

Observou-se, ainda, que o repique das emissões de GEE no pós-Pandemia de COVID-

19 tende a ser maior que o declínio, a menos que toda uma onda de investimentos para 

retomar a economia seja dirigida a uma infraestrutura energética menos ambientalmente 

impactante e resiliente. Essa infraestrutura menos carbono intensiva pode significar uma 

menor probabilidade para a ocorrência de novas pandemias, em especial as semelhan-

tes à atual, ou seja, uma zoonose (conforme mencionado, uma zoonose é uma doença ou 

infecção naturalmente transmissível entre animais vertebrados e seres humanos. Assim, 

quanto maior a degradação ambiental, maior a probabilidade de ocorrerem novas pande-

mias no padrão zoonoses). Neste sentido, é importante frisar que o aparentemente irrefreá-

vel avanço do desmatamento da Amazônia (a maior floresta tropical do mundo), aspecto 

que tão bem simboliza o atual governo Federal, pode implicar que as próximas zoonoses 

sejam embrionadas no Brasil.

Urge sonhar e realizar uma sociedade brasileira (e, também, latino-americana e, quiçá, 

mundial) social, ambiental e economicamente justa, digna, fraterna e igualitária. Talvez 

pareça utópico mencionar algo assim considerando o avassalador avanço da degradação 

do meio ambiente e as atuais abissais desigualdades sociais intrínsecas ao Brasil e ao 

mundo. Mas, como diria o escritor uruguaio Eduardo Galeano (1940-2015), “A utopia está lá 

no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o 

112. O Brasil é, atualmente, o segundo país do mundo que mais concede subsídios à indústria petrolífera, em especial às multinacionais 
e mesmo estatais de outros países; o primeiro, neste contexto, é a Arábia Saudita.
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horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a 

utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”.
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COVID-19 E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 
como superar uma pandemia pode 

ajudar a lidar com as mudanças do clima

EMANUEL FONSECA LIMA113

INTRODUÇÃO

Este ensaio tem como objetivo analisar algumas das relações entre a pandemia da COVID-

19 e as mudanças climáticas, e como a superação da primeira pode ajudar no desenvolvi-

mento de estratégias de enfrentamento da segunda.

Para isso serão identificados alguns dos principais desafios que elas possuem em comum, 

como a necessidade de se estabelecer uma relação menos predatória com o meio ambiente; 

a redução da vulnerabilidade dos mais pobres e minorias; o combate ao negacionismo e a 

superação de uma concepção de mundo fundada no individualismo.

Por fim, apontará como as ideias de interdependência e solidariedade estão presentes 

tanto na origem quanto nos caminhos que devem ser trilhados para solução dos desafios 

apresentados por essas ameaças.

1. APROXIMAÇÕES ENTRE A PANDEMIA DA COVID-19 E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O ano de 2020 foi marcado pelo surgimento da pandemia da COVID-19, que se alastrou 

por todos os continentes e já fez centenas de milhares de vítimas. 

É possível caracterizá-la como sendo aquilo que o filósofo britânico Timothy Morton chama 

de hiperobjeto: um objeto que, por ser massivamente distribuído no tempo e espaço rela-

tivamente aos seres humanos, não pode ser apreendido em seu todo ou experimentado 

diretamente (MORTON, 2013). 

Assim, a pandemia da COVID-19 pode ser expressada na soma dos coronavírus existente 

nos organismos de humanos, pangolins, morcegos e outros animais selvagens. Também na 

sobrecarga dos hospitais, no número de mortos ou na corrida para o desenvolvimento de 

uma vacina (IOVINO, 2020). Ela estende seus efeitos para os mais variados âmbitos: da saúde 

à política, da economia à ecologia, estando presente em debates sobre vulnerabilidade 

113. Procurador do Estado de São Paulo. Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie. Especialista em Direito Ambiental pela 
PUC-SP. Mestre e Doutorando em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela USP. Membro do Coletivo Ocareté.
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social, negacionismo, transição para um modo de vida menos hostil ao meio ambiente, entre 

outros (IOVINO, 2020). O mesmo pode ser dito sobre as mudanças climáticas: elas deixam 

sua marca nos mais diversos âmbitos, da emissão de gases de efeito estufa ao se ligar um 

automóvel à ocorrência de um furacão na região do Caribe. No entanto, não podem ser 

experimentadas diretamente, não se enxerga nem se sente as mudanças climáticas como 

um todo, mas apenas alguns de seus desdobramentos (MORTON, 2013). E suas consequên-

cias são drásticas: redução de disponibilidade de água potável na maioria das regiões sub-

tropicais secas; insegurança alimentar em razão do declínio da produtividade de cultivos; 

perda de biodiversidade; maior frequência de eventos extremos como furacões e ciclones; 

danos às zonas costeiras em razão do aumento do nível do mar, entre outros (FIELD, 2014). 

A COVID-19 e as mudanças climáticas guardam semelhança nos desafios comuns que a 

elas se apresentam: pode-se citar, a título de exemplo, o fato de afetarem de forma mais 

dura os mais vulneráveis, relacionarem-se com um modelo de desenvolvimento predatório 

e de terem as possibilidades de enfrentamento comprometidas pelo negacionismo.

Estabelecer uma análise comparativa entre ambas pode trazer bons frutos, na medida 

em que a superação dos desafios colocados pela pandemia da COVID-19 pode oferecer 

lições valiosas para o enfrentamento das mudanças do clima. Por esta razão, o presente 

ensaio buscará, sem qualquer pretensão de esgotar o tema, analisar as possibilidades que 

podem ser oferecidas a partir do estabelecimento de relações entre essas ameaças.

2. DESAFIOS 
2.1. Estabelecer uma relação não predatória com o meio ambiente

A adoção de um modelo de desenvolvimento114 que se funda em uma relação predatória 

com o meio ambiente é determinante para o surgimento de ameaças como as mudanças 

climáticas e pandemias como a da COVID-19.

Pode-se dizer, em linhas gerais, que o sistema climático da Terra é alimentado pela radia-

ção solar e consiste em um fator essencial para possibilitar a existência de vida. Para que isso 

ocorra, é necessário que haja um equilíbrio entre a energia que é absorvida do Sol e a que é 

refletida de volta para o espaço.  Esse equilíbrio é proporcionado pelo “efeito estufa”, que evita 

que parcela da energia recebida seja remetida de volta para o espaço. Em outras palavras, 

esse efeito retém parte do calor, impedindo um resfriamento excessivo do planeta e proporcio-

nando as condições necessárias para vida na Terra (STOCKER, 2014).

 Ocorre que esse balanço energético pode ser afetado, seja por forçantes naturais (como, 

por exemplo, a variação na atividade vulcânica ou solar), seja por aquelas provocadas pela 

114. É importante mencionar que a própria noção de desenvolvimento é objeto de críticas, na medida em que implica na imposição a todo 
o planeta de um estilo de vida dos países centrais e que é essencialmente etnocêntrico, excludente e insustentável. A esse respeito, Cf. 
ACOSTA, 2016.
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ação humana. A emissão de poluentes (como o CO²) altera a composição química da atmos-

fera e intensifica o efeito estufa, fazendo com que mais calor seja retido, com que a tem-

peratura do planeta aumente e o sistema climático seja alterado. Estudos apontam que, 

a partir do período industrial, tanto a concentração atmosférica de CO² quanto a tempe-

ratura do planeta aumentaram de forma drástica e constante. Medições realizadas desde 

1850 demonstram que as três últimas décadas foram, de forma sucessiva, as mais quentes 

(STOCKER, 2014).

Diante desses dados, pode-se afirmar que as mudanças climáticas são uma consequên-

cia da ação humana. E isso é reconhecido, inclusive, na Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, que define mudança climática como sendo aquela que 

“possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição 

da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural 

observada ao longo de períodos comparáveis” (artigo 1º, item 2, da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

Também a pandemia da COVID-19 possui relação com uma forma desequilibrada de rela-

cionamento com o meio ambiente. Acredita-se que cerca de 60% das doenças infecciosas 

que afetam os seres humanos, incluindo as provocadas pelo coronavírus, são consideradas 

zoonoses (UNEP, 2016), ou seja, doenças transmitidas de animais vertebrados para seres 

humanos (WHO, 2020). Essas enfermidades podem ser originadas tanto em animais silves-

tres quanto domesticados, especialmente na pecuária intensiva (como ocorrido, por exem-

plo, na gripe aviária) (UNEP, 2016). 

As mudanças ambientais sem precedentes observadas ao longo do século XX, como a 

perda de biodiversidade, degradação de ecossistemas naturais e aumento da população, 

criaram inúmeras oportunidades para que patógenos passassem de animais silvestres e 

domésticos para seres humanos. Isso se refletiu no aumento das doenças zoonóticas por 

todoo  globo. O avanço indiscriminado sobre o habitat de animais selvagens e a redução 

da biodiversidade facilitam a transmissão de patógenos para seres humanos. Um ambiente 

com mais biodiversidade oferece mais pontos de resistência à transmissão dessas doenças. 

As alterações climáticas provocadas pela ação humana também são um fator que contribui 

para a proliferação de doenças, na medida em que podem, por exemplo, afetar a quanti-

dade e distribuição de vetores de transmissão (UNEP, 2016). 

A pecuária intensiva desempenha um papel importante no aumento do número e frequên-

cia de zoonoses. A promoção de cruzamentos a fim de aumentar a produção resulta em 

uma redução da diversidade genética e, consequentemente, dos obstáculos à transmissão. 

Por outro lado, o uso excessivo de medicamentos pode fazer com que os agentes patogê-

nicos desenvolvam resistência e se tornem cada vez mais difíceis de combater (PES-Food, 

2017). 
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Assim, da mesma forma como ocorre com as mudanças climáticas, há uma relação direta 

entre um modelo de desenvolvimento pautado por uma relação predatória com o meio 

ambiente e a proliferação de zoonoses, como a COVID-19.

Esse modelo possui raízes em um projeto colonial115 cujos fundamentos incluíamas ideias 

de separação entre o homem e a natureza (MIGNOLO; WALSH, 2018). Ele pressupõe que a 

humanidade seja vista como descolada, de maneira absoluta, da Terra, com a negação da 

diversidade de formas de vida, de culturas e de hábitos (KRENAK, 2020). O meio ambiente 

passa a ser entendido como mero recurso, destinado à exploração irrestrita pelos seres 

humanos (GONÇALVES, 2006). 

Por essa razão, não é possível lidar com essas ameaças sem que seja alterada a forma 

como o ser humano se relaciona com os demais seres vivos.

2.2. Reduzir a vulnerabilidade

Uma das características que a pandemia da COVID-19 e as mudanças climáticas pos-

suem em comum é o fato de afetarem de forma desproporcional os grupos populacionais 

mais vulneráveis, como os mais pobres e as minorias étnicas.

Grande parte da reserva de CO² hoje existente na atmosfera, principal responsável pelas 

mudanças climáticas, é fruto de emissões históricas provenientes, em sua maior parte, dos 

países desenvolvidos. Estima-se que os países de IDH muito elevado são responsáveis por 

cerca de 64% das emissões de CO² entre 1850 e 2005 (PNUD, 2011). A título de exemplo, as 

emissões de CO² do Reino Unido (60 milhões de habitantes) são superiores à soma das do 

Egito, Nigéria, Paquistão e Vietnã (população total de 472 milhões de habitantes). A pegada 

de carbono do estado de Nova Iorque (19 milhões de habitantes) é superior à dos 50 países 

menos desenvolvidos (766 milhões de habitantes) (PNUD, 2007).

No entanto, apesar de possuírem menor participação na produção das causas, serão os 

países mais pobres e os grupos mais vulneráveis os que sofrem de forma mais intensa os 

seus efeitos, como escassez de água e alimentos em razão da alteração dos regimes de 

chuva; riscos de alagamentos e perda de territórios devido ao aumento do nível do mar 

(especialmente nas micronações da Oceania); ondas de calor; deslizamentos e fenômenos 

extremos como furacões e tornados, entre outros (IPCC, 2014). Da mesma forma, a pande-

mia da COVID-19 afeta de maneira desproporcional as populações mais pobres, que lidam 

com um risco de morte consideravelmente maior. Isso pode ser explicador por fatores como 

disponibilidade de saneamento básico, possibilidade de distanciamento social (dificultado, 

por exemplo, no caso de trabalhadores informais) e acesso à saúde. Esses grupos também 

115. É necessário esclarecer que o projeto colonial não possui somente uma dimensão política, expressada na expansão das grandes 
potências ocidentais sobre o resto do planeta. Ele também contempla uma dimensão epistêmica, ou seja, uma forma de entender o 
mundo. Isso significa que, junto com a dominação política, foi imposta aos demais povos uma estrutura de pensamento, uma visão de 
mundo essencialmente eurocêntrica. Cf. MIGNOLO; WALSH, 2018.
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estão mais sujeitos aos efeitos das medidas de enfrentamento de enfermidades, como a 

insegurança alimentar e crise econômica (WINSKIL et al, 2020) 

Estima-se que na América Latina cerca de 52 milhões de pessoas podem cair na pobreza 

e 40 milhões podem ficar desempregadas. Em contrapartida, as pessoas muito ricas aumen-

taram sua fortuna em US$ 48,2 bilhões em março de 2020, o que é equivalente a um terço 

do total dos pacotes de estímulo de todos os países da região (OXFAM, 2020). Nos Estados 

Unidos, os impactos mais severos têm ocorrido especialmente entre comunidades mais 

pobres, com alta proporção de pessoas negras, com habitações com muitas pessoas (o que 

dificulta, por exemplo, as medidas de distanciamento) e com baixo acesso aos testes de 

detecção da doença (KRIEGER, 2020). 

A situação não é diferente no Brasil: o perfil do brasileiro infectado pela COVID-19 é o 

mais jovem, que vive nos grandes centros urbanos, que tem a pele mais escura e possui 

diversas comorbidades, o que revela que a falta de uma Atenção Primária de boa qualidade 

e capilaridade é um fator importante de aumento da vulnerabilidade (SANTOS et al, 2020). 

No município de São Paulo, o índice de óbitos entre a população negra é cerca de 57% 

maior do que na branca (POLIS, 2020). Os impactos são muito altos também entre os povos 

indígenas, que apresentam um índice de letalidade significativamente maior do que o do 

restante da população brasileira (8,8% contra 5,2%) (APIB, 2020). 

Pode-se atribuir esses dados a um racismo estrutural existente na sociedade brasileira, 

que compromete a eficácia de políticas públicas na área social e da saúde e penaliza os 

grupos mais vulneráveis (SANTOS et al, 2020)  Observa-se, dessa forma, que a vulnerabi-

lidade histórica, a desigualdade social e o racismo estrutural são fatores que agravam os 

efeitos tanto das mudanças climáticas quanto da pandemia da COVID-19. É essencial que 

sejam superados para que haja um combate efetivo a essas ameaças.

2.3. Combater o negacionismo e fake news

É crucial, tanto para o enfrentamento das mudanças climáticas quanto o de uma pande-

mia como a da COVID-19, que a humanidade recorra a seu repositório de saberes e defina 

estratégias baseadas em evidências. A ciência116 possui um papel fundamental para lidar 

com essas ameaças, possibilitando a identificação de suas causas e de medidas para con-

ter ou amenizar seus efeitos.

Há duas características que influenciam na possibilidade de construção de políticas públi-

cas baseadas em evidências: a abertura política e os requisitos de consenso. A primeira é 

relacionada ao grau de influência que os diferentes grupos possuem nos processos de 

116. É importante esclarecer que o conhecimento científico pode manter uma interlocução produtiva com os conhecimentos tradicionais. 
Não há, aqui, uma relação de exclusão, em que se opta por um ou outro, mas sim de complementariedade. A sensibilidade de mundo 
holística dos povos indígenas pode, por exemplo, trazer benefícios para formulação de políticas públicas mais efetivas para saúde e miti-
gação/adaptação às mudanças do clima. Cf. ALBUQUERQUE; FLEURI, 2020 e IPCC,2 014. 
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tomadas de decisão, enquanto a segunda diz respeito ao quanto de consenso precisa exis-

tir para que essa decisão seja tomada (DONADELLI, 2020). Para entender melhor como fun-

cionam essas características, pode-se tomar o Brasil como exemplo: ele possui nível baixo 

de abertura política, o que faz com que a possibilidade de influência da sociedade civil na 

elaboração de leis e formulação de políticas públicas seja bastante limitada e, usualmente, 

condicionada a conexões pessoais. Também apresenta níveis médios de requisitos de con-

senso, fazendo com que a posição ideológica da maioria do parlamento tenda a prevalecer 

sem maiores problemas (DONADELLI, 2020). 

No caso brasileiro, essas características somadas a uma elite social, econômica e polí-

tica conservadora têm comprometido a formulação de estratégias baseadas em evidências 

científicas, como pode ser observado, por exemplo, na redução do controle de pesticidas 

utilizados no setor agrícola ou na fragilização da proteção florestal, mesmo com consenso de 

quão danosas essas medidas podem ser à saúde humana e ao meio ambiente (DONADELLI, 

2020). A situação se torna ainda mais complicada quando a ameaça que se pretende evitar 

é contestada por discursos que buscam negar sua existência ou minimizar sua gravidade. 

E é exatamente esse o caso das mudanças climáticas e da pandemia da COVID-19: apesar 

das sólidas evidências científicas, a proliferação de teorias negacionistas têm comprome-

tido as estratégias de enfrentamento desses problemas.

O negacionismo climático questiona o fato de as mudanças climáticas serem provoca-

das pela ação humana e com isso busca afastar a necessidade de adoção de políticas de 

mitigação e adaptação, em especial, a transição para uma economia menos dependente de 

combustíveis fósseis.

Para tanto, assim como ocorrido anteriormente com o tabaco (quando se questionava 

se fumar fazia mal à saúde) ou com a chuva ácida (em que se defendia a necessidade de 

controle de poluentes), grupos e empresas com interesses políticos e econômicos diretos 

em afastar a origem antrópica das mudanças do clima financiam estudos com o escopo de 

gerar dúvidas sobre o consenso científico existente acerca do tema, dificultando a ação dos 

Estados e afastando responsabilidades (ORESKES; CONWAY, 2010).

 No caso da pandemia da COVID-19, as ações negacionistas giram em torno de três eixos: 

a) informações pseudocientíficas sobre sintomas, riscos e cura; b) medidas de prevenção e 

controle adotadas por outros países e recomendadas pelas organizações internacionais e 

seus efeitos colaterais “catastróficos”; c) ataque a tomadores de decisão ou figuras políticas 

a fim de deslegitimar as medidas de distanciamento social, e elogios àqueles que defen-

dem o “retorno à normalidade” (RICHARD; MEDEIROS, 2020).

 Esses discursos têm como objetivo minimizar a gravidade da doença, desacreditar as 

medidas de distanciamento social e aumentar a desconfiança sobre dados públicos. Eles 
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promovem a saturação do debate público com controvérsias e afirmações falsas (RICHARD; 

MEDEIROS, 2020).

 Apesar de absurdas, as fake news e “teorias da conspiração” não são frutos de ingenui-

dade. Por trás delas, há uma lógica muito sólida: são um meio de coesão importante para 

líderes populistas. Ao se colocarem contra a comunidade científica e contra recomendações 

internacionais, assumindo posições controversas, esses líderes, aos olhos de seus segui-

dores, são vistos como independentes e corajosos, como pessoas dispostas a romper com 

o “sistema”. Isso permite uma constante mobilização de seus apoiadores (EMPOLI, 2019). 

Os exemplos do uso de inimigos irreais e notícias falsas para mobilização de apoiadores 

do governo Bolsonaro, em especial, uma parcela dos evangélicos, são fartos: “estimulação 

sexual de bebês”, “mamadeiras com bico em forma de pênis”, “kits gays” distribuídos nas 

escolas ou aplicação de vacina de HPV para estimular a iniciação sexual de pré-adolescen-

tes, entre outros. Seus opositores passam a ser vistos como o mal que busca perverter a 

moral, a fé e os bons costumes (KIBUUKA, 2020). 

No caso da COVID-19, a postura negacionista do governo brasileiro tem como principal 

objetivo minimizar ou afastar a responsabilidade pelo agravamento da crise social e econô-

mica pela pandemia, atribuindo a culpa às demais autoridades que adotaram as medidas de 

distanciamento (RICHARD; MEDEIROS, 2020). 

Assim, tanto o negacionismo climático quanto o da pandemia da COVID-19 não são frutos 

de simples desconhecimento, mas uma estratégia bem definida e que tem como objetivo 

atingir determinados fins políticos e econômicos. Esses discursos possuem consequências 

muito graves, na medida em que comprometem os esforços necessários para o enfren-

tamento dessas ameaças, fazendo, por exemplo, com que a mobilização necessária para 

adoção das medidas de prevenção/mitigação seja afetada de forma negativa.

2.4. Adotar uma perspectiva mais solidária e colaborativa

As mudanças climáticas são uma ameaça ecológica de alcance global, que não respeita 

fronteiras e cujos efeitos são sentidos em locais distintos daqueles em que as causas foram 

produzidas. Isso significa que a parcela de responsabilidade de um determinado país sobre 

as emissões de gases de efeito estufa não fará com que ele seja mais ou menos afetado 

pelas alterações do clima por elas provocadas.

Por essa razão, seu enfrentamento exige uma articulação entre estratégias definidas 

tanto em nível local quanto global. Ou seja, é necessária uma ampla mobilização, desde 

uma escala macro, no âmbito internacional (a partir, por exemplo, de acordos internacio-

nais) até na micro, com a postura mais consciente de cada pessoa, enquanto cidadão ou 

consumidor.



98

Além de seu caráter transfronteiriço, esse problema ecológico possui uma dimensão 

intergeracional: por se perpetuar no tempo, afeta gerações futuras, que em nada contribuí-

ram para sua ocorrência.

Sob essa perspectiva, qualquer estratégia efetiva para o enfrentamento das mudanças 

climáticas passa pela superação de um individualismo exacerbado, que concebe o homem 

como isolado dos demais (humanos ou não humanos) e pelo estímulo à cooperação e soli-

dariedade, tanto entre países, membros de uma mesma geração, quanto para com as gera-

ções futuras.

Assim como as emissões de gases de efeito estufa e as consequências adversas da alte-

ração do equilíbrio climático do planeta, as pandemias não reconhecem as fronteiras ter-

ritoriais dos estados. Mais do que isso: sua propagação em qualquer país coloca em risco 

toda a humanidade, já que o vírus ganha mais oportunidades para sofrer mutações e se 

adaptar melhor ao organismo humano. Pandemias como a da COVID-19, evidenciam que 

não se pode pensar o indivíduo como isolado de todos os demais e que adotar uma postura 

de cooperação e solidariedade é fundamental e não uma opção que pode ser descartada. 

Nesse sentido, quando um país oferece assistência médica a outro, ele também está pro-

tegendo seus próprios cidadãos (HARARI, 2020). O mesmo raciocínio se aplica às medidas 

de prevenção da transmissão da doença: quem evita aglomerações e faz uso de máscaras 

não está só se resguardando, mas protegendo também todos os demais, inclusive àqueles 

mais vulneráveis.

Estudos recentes demonstram que comunidades com uma tradição cultural mais indi-

vidualista tendem a aderir menos às regras de distanciamento social e serem mais sus-

cetíveis às teorias da conspiração. Por outro lado, aquelas que adotam uma perspectiva 

que enfatiza o coletivo tendem a observar essas medidas e a confiar que a ação conjunta 

de todos os indivíduos possui maiores chances de enfrentar problemas de alcance global 

(BIDDLESTONE; GREEN; DOUGLAS, 2020).

Dessa forma, a superação de uma perspectiva excessivamente individualista em prol 

de uma mais solidária é fundamental para enfrentamento tanto das mudanças climáticas 

quanto da pandemia da COVID-19.

3. CAMINHOS A SEREM TRILHADOS: INTERDEPENDÊNCIA E SOLIDARIEDADE

A pandemia da COVID-19 e as mudanças climáticas evidenciam que humanos e outros 

seres mantêm entre si uma relação de forte interdependência. Ela está presente na origem 

dessas ameaças, o que pode ser exemplificado pela presença, entre suas causas, de uma 

relação desequilibrada do homem com o meio ambiente.

Também está presente nos caminhos que devem trilhados para superação dos desafios 

por elas apresentados: a solução para cada um passa, em algum aspecto, pela necessidade 
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de adoção de uma perspectiva mais solidária, entre membros de diferentes classes sociais, 

grupos étnicos, nacionalidades, gerações e espécies.

Nenhuma estratégia de enfrentamento da pandemia da COVID-19 e das mudanças cli-

máticas possui qualquer perspectiva de sucesso sem que se reestabeleça um grau mínimo 

de confiança uns nos outros, sem que cada um considere, na adoção de qualquer medida, 

algo mais do que seus próprios interesses.

É necessária a superação de uma concepção de mundo fundada em um individualismo 

que vislumbra cada pessoa como uma “ilha”, na naturalização das vulnerabilidades e em 

uma relação predatória com os demais seres do planeta. É necessário, como defende Ailton 

Krenak, parar de vender o amanhã. (KRENAK, 2020).

Assim, a pandemia da COVID-19 e as mudanças climáticas revelam que não há outro 

caminho que não seja o reconhecimento da interdependência e o estabelecimento de rela-

ções solidárias, em seus mais diversos aspectos.

CONCLUSÃO

Há muito em comum entre a pandemia da COVID-19 e as mudanças climáticas: ambas 

são ameaças massivas, de escala global. 

Também enfrentam desafios comuns: são originadas e intensificada por uma relação 

predatória entre os seres humanos e o meio ambiente; seus efeitos recaem de forma mais 

dura sobre os mais pobres e vulneráveis; seu enfrentamento é dificultado por teorias nega-

cionistas, fake news e uma concepção essencialmente individualista. 

Esses desafios não podem ser superados sem o reconhecimento da interdependência e 

pela necessidade de adoção de uma perspectiva mais solidária, entre membros de diferen-

tes classes sociais, grupos étnicos, nacionalidades, gerações e espécies.

Por terem tanto em comum, é possível dizer que as experiências obtidas no enfrenta-

mento das dificuldades trazidas pela pandemia da COVID-19 podem ser valiosas para o 

desenvolvimento de estratégias mais eficazes para lidar com as mudanças climáticas.
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HACER DEL BIEN COMÚN UNA 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN EL 

MUNDO POST-COVID-19

ANA MARÍA VEGA GUTIÉRREZ117

1. LA EMERGENCIA GLOBAL DESTAPA LAS CONTRADICCIONES DEL ORDEN MUNDIAL

La emergencia global COVID-19 se ha convertido en el acontecimiento más significativo 

desde la segunda guerra mundial, cuya novedad y vertiginoso desarrollo lo convierte en 

"una especie de gran experimento natural, una suerte de prueba de estrés para todos los 

mecanismos y dispositivos de nuestras sociedades" (FANTOVA, 2020a). La pandemia nos 

enfrenta a un cambio civilizatorio; aunque, en realidad, esta crisis no ha traído nada nuevo, 

simplemente ha hecho más evidente lo que ya existía o ha acelerado algunos cambios, por 

ejemplo, no ha obligado a adelantarnos casi 5 años en el uso de las TICs. En cualquier caso, 

ha sido suficiente para mostrar las contradicciones del orden mundial global y evidenciar lo 

que desde hace tiempo algunos venían vaticinando, esto es, que "el aumento de las desi-

gualdades es, junto al cambio climático, uno de los principales retos a los que planeta se 

enfrenta a comienzos del siglo XXI" (PIKETTY, 2019).

El PNUD (2020) lo corrobora en su reciente informe Human Development Perspectives 

COVID-19: Assessing the impact, envisioning the recovery. Allí se reconoce que el desar-

rollo humano global como medida combinada de la educación, la salud y las condiciones 

de vida en el mundo, podría retroceder este año por primera vez desde la introducción 

de este concepto en 1990 en la mayoría de los países, ricos y pobres, de todas las regio-

nes; lo que supone borrar todo el progreso logrado en los últimos seis años. Su impacto 

será desproporcionado en los segmentos más vulnerables de la población, provocando un 

empeoramiento de la desigualdad. No olvidemos que los requisitos de seguridad son un 

lujo que sólo pueden permitirse los países ricos. En cambio, en el llamado Sur Global, el 

‘distanciamiento físico’ es sencillamente una imposibilidad debido a la necesidad y al peso 

de las circunstancias extremas (PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA, 2020). Además, la 

crisis arrastra potencial suficiente para encender o exacerbar las quejas, la desconfianza y 

la sensación de injusticia sobre el acceso a los servicios de salud, trabajo decente y medios 

117. Directora de la Cátedra Unesco Ciudadanía democrática y libertad cultural de la Universidad de La Rioja. Ana.vega@unirioja.es
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de vida, y generar conflictos que podrían socavar el desarrollo, la paz y la cohesión social. 

Por lo tanto, es necesario abordar los factores de fragilidad subyacentes al tiempo que se 

abordan las necesidades inmediatas derivadas de la pandemia.

El desafío es multidimensional y reta a la humanidad entera a repensar con profundidad 

la forma en que operamos como Estados, pero también y principalmente como individuos, 

como grupos y como comunidades. Nos ha enfrentado a nuestras debilidades e incerti-

dumbres; nos ha obligado a parar y a confrontarnos con lo que somos y a lo que aspiramos. 

Tenemos medios cada vez más perfectos – al menos, eso creíamos –, pero los fines están 

bastante difuminados, cuando no perturbados. En definitiva, el COVID-19 nos está obligando 

a revisar nuestras prioridades y nuestros valores como personas y como sociedades; en 

especial, nos reta a activar el vínculo virtuoso de respuesta “liderazgo / solidaridad para 

preservar el bien común / civismo”.

Para algunos, los impactos de la pandemia serán relevantes sobre todo en las relaciones 

internacionales, donde se harán más profundas las grietas que ya existían, y que respon-

den a la lógica de anteponer las relaciones de fuerza al interés general, provocando una 

regresión generalizada, como pronostica Audrey Azoulay, Directora de la Unesco. Otros no 

dudan en que se ralentizará el proceso de la globalización (Vattimo), al comprobar los efec-

tos de una ausencia cruel de soberanía sanitaria en muchos países, entre ellos, Francia o 

España (Lipovetsky). En cualquier caso, las lecciones aprendidas con la pandemia apuntan 

a un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo. La dolorosa constatación de la fragi-

lidad de nuestra condición humana debería abrirnos a una sabiduría diferente, a una reali-

zación diferente.

Muchas de las características que dieron forma a nuestra vida moderna, incluso post-

moderna, se han visto gravemente afectadas por el COVID-19. ¿Seguiremos defendiendo 

una ética de racionalidad calculadora, impermeable a la responsabilidad del bien común a 

escala global, y no sólo nacional? Nuestra interconexión e interdependencia es un hecho. 

"Nos hace a todos fuertes o, por el contrario, vulnerables, dependiendo de nuestra propia 

actitud hacia ella" (PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA, 2020). Aunque se alzan voces 

que auguran una vuelta a la mentalidad de fronteras, propia de sociedades desconfiadas, 

me inclino más bien a pensar que la pandemia nos ha ayudado a redescubrir algunas de 

las facetas más nobles de lo humano: la solidaridad, el cuidado, la fraternidad, la confianza 

del uno en el otro, más allá y por encima de las fronteras. Ha habido más lucidez para reco-

nocer que somos una familia humana que habita una casa común, nuestro planeta Tierra. 

Más que nunca, necesitamos solidaridad, esperanza, voluntad política y cooperación para 

afrontar esta crisis juntos, como apunta el Secretario General de Naciones Unidas118.

118. Cfr. UNITED NATIONS, 2020.
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2. UNA OPORTUNIDAD DE RENOVACIÓN MORAL Y POLÍTICA PARA REFORMULAR EL 

ESTADO DE BIENESTAR Y AFRONTAR LOS NUEVOS RIESGOS SOCIALES

Bien es verdad que para asumir los compromisos que de ello se derivan vamos a nece-

sitar, además de pericia médica y económica, una renovación moral y política – sugiere 

certeramente Sandel (2020) – que no eluda esta pregunta incómoda: ¿qué obligaciones 

tenemos unos con otros como ciudadanos? El bien común, no lo olvidemos, es un bien 

arduo de alcanzar porque exige la búsqueda constante del bien de los demás como si 

fuese el propio. Desde la perspectiva de los “bienes comunes”, no sólo es la “buena vida” 

de las personas lo que importa, sino también la bondad de la vida que los seres humanos 

tienen en común119.

En este sentido, considero esenciales las aportaciones que podamos hacer las cáte-

dras Unesco desde nuestras respectivas especialidades al nuevo escenario post-COVID-19. 

Nuestro objetivo debería encaminarse a identificar ese nuevo humanismo reclamado por la 

anterior Directora General, Irina Bokova120. Pocas agencias internacionales como la Unesco 

reflejan mejor el humanismo que inspira a las Naciones Unidas. El Preámbulo de su cons-

titución recuerda que la paz no se gesta "exclusivamente en los acuerdos políticos y eco-

nómicos entre los gobiernos", como lo confirma la historia, sino que debe basarse en la 

«solidaridad intelectual y moral de la humanidad».

El momento nos ofrece también la posibilidad de no instalarnos otra vez en el antiguo 

estado de cosas cuando todo vuelva a la “normalidad”. Tendremos que renegociar un nuevo 

pacto mundial, un nuevo contrato social, y comparto con Mansouri, Director de la Cátedra 

Unesco para la Diversidad Cultural y la Justicia Social de Universidad Deakin en Melbourne 

(Australia), que el diálogo deberá desempeñar un papel fundamental en el mundo post-CO-

VID-19, que surgirá a medida que negociemos nuevos términos de nuestro orden social, 

económico, político y ambiental. La apertura para comprender – la cultura – es esencial para 

interpretar a los demás y a uno mismo, para entenderse. En nuestra sociedad fragmentaria, 

sin canon cultural, esa mediación es muy débil, casi inexistente porque se consumen conte-

nidos efímeros polarizados por la polémica, sin hallar un terreno común de entendimiento. A 

la falta de contexto cultural se añade otra carencia provocada por la tecnología: “el colapso 

del contexto”. Lo que en la comunicación “cara a cara” podemos manejar porque conoce-

mos el contexto, se desploma en las pantallas porque ese contexto desaparece. Todo ello 

nos ha pasado factura en la gestión de la crisis de la pandemia.

Se ha discutido sobre las razones por las que los países de Asia oriental han logrado 

controlar la propagación de la pandemia mucho más rápidamente que las sociedades occi-

dentales. Una clave radica en los valores culturales de esas sociedades donde prima el bien 

119. Cfr. UNESCO, 2015; LOCATELLI, 2018.
120. Cfr. BOKOVA, 2010..
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colectivo sobre lo individual. En otras palabras, los individuos siempre tienen que anteponer 

la comunidad a sus propios intereses. Por el contrario, las sociedades occidentales segui-

mos estando muy apegados a la noción de los derechos individuales y a la noción de que 

“puedo hacer lo que quiero hacer” y, por lo tanto, es muy difícil sostener un mensaje que 

vaya en contra de este tipo de norma social. 

Este “individualismo posesivo” explica la creciente brecha de la desigualdad en el seno 

de las democracias avanzadas – que puede agudizarse tras la pandemia – y está en la 

base del sistema neoliberal de remercantilización angloamericana, fruto del maridaje entre 

el mercado y el poder político, según señala Anthony Atkinson121. Ese modelo auspicia una 

individualización frente a los riesgos sociales y, por consiguiente, la compra del propio bie-

nestar por los ciudadanos sin interferencias estatales. En este horizonte, 

«los individuos pierden su sentido de lealtad institucional, circunstancia que se agudiza 

con la volatilidad de incertidumbres laborales. Los ciudadanos rehúyen la solidaridad con 

sus prójimos más allá de las mecánicas rutinarias y los hábitos colectivos, lo que aumenta su 

asociabilidad. Para un proyecto vital asocial – concluye Moreno122 – no se necesitan mayores 

compromisos ciudadanos y los individuos gestionan los recursos relacionales atendiendo a 

su único provecho, y utilizándolos discrecionalmente».

La pandemia ha evidenciado todavía más la doble crisis del Estado del bienestar de la 

que habla Taylor-Gooby123. Los sistemas de bienestar de países como España se han visto 

afectados no sólo por la crisis financiera y económica que comenzó en 2008; concurren 

otros fenómenos de cambio que vienen de más atrás – los llamados “nuevos riesgos socia-

les” – y representan un reto mucho más profundo, estructural y estratégico para las polí-

ticas sociales, como advierte Fantova (2014). La prolongación de la esperanza de vida, la 

progresiva superación de la división sexual del trabajo, la diversificación cultural y moral de 

la población con la consiguiente fragmentación de los sujetos sociales, el aumento de la 

movilidad geográfica y su correlativo debilitamiento de los anclajes y vínculos laborales y 

territoriales que arrastran consigo amenazas para la calidad en el empleo y la vivienda así 

como para la seguridad en los ingresos de las personas; todos estos nuevos retos sociales 

no son contingencias que se añaden a la anteriores sino fenómenos que reconfiguran la 

sociedad y obligan a reformular el contrato social.

"Los nuevos riesgos sociales nos hablan de una sociedad cuyas expectativas o exigen-

cias tienden a formularse en clave de derechos humanos universales a una serie de bienes 

de alto valor añadido en cuanto a la actividad profesional basada en el conocimiento que 

es necesario para protegerlos y promoverlos, para garantizárselos y proporcionárselos a 

121. Cfr. ATKINSON, 2016..
122. MORENO, 2020.
123. Cfr. TAYLOR-GOOBY,  2013..
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las personas: salud, ambiente, interacción, alimentos, cultura, cualificación, empleo, aloja-

miento, participación, territorio y otros" (FANTOVA, 2020c).

No cabe, pues, seguir instalados en concepciones ancladas en la sociedad industrial 

heteropatriarcal de los viejos riesgos y eludir o minimizar los riesgos descritos. Disponemos 

de arsenal suficiente en el sistema europeo del bienestar social, asentado en la solidaridad 

y los derechos humanos como valores prevalentes frente al arbitrio y el autointerés indi-

vidualizadores; pero necesitamos fortalecerlo porque la crisis de refugiados ha mostrado 

algunas de sus debilidades y la pandemia puede agudizarlas. Por ello, debemos seguir 

propiciando el modelo social europeo que aspira a un crecimiento económico sostenido y 

sostenible basado en una promoción de la igualdad social y económica, un amparo de los 

más vulnerables y un partenariado social activo. Necesitamos, por tanto, recuperar y actu-

alizar el tercer pilar de las revoluciones liberales, la fraternidad, y su correlato axiológico, la 

solidaridad.

3. LA SOLIDARIDAD: UNA RESPUESTA AJUSTADA A LA DIGNIDAD Y A LOS DERECHOS 

DEL OTRO

Una pandemia nos insta a todos, como personas, como sociedades y como países, a 

abordar y remodelar las dimensiones estructurales de nuestra comunidad mundial que son 

opresivas e injustas. No podemos ignorar que las desigualdades económicas, sociales y 

políticas entre los países del mundo hacen que su propagación sea más rápida y difícil de 

abordar. Por ello necesitamos recuperar la equidad y la solidaridad como principios éticos 

de la justicia social, que cobran especial valor en las comunidades en riesgo. La solidaridad, 

corroborando la tesis Taylor, es un buen antídoto frente a los populismos y hace posible la 

justicia a gran escala124. Suscribo con él que la reacción generalizada a la muerte de George 

Floyd ocurrió debido, en gran parte, a la solidaridad ya creada a través de la pandemia de 

coronavirus. La gente se está movilizando por la justicia porque comparte un sentido de 

solidaridad con sus vecinos marginados, un sentimiento puro y vinculante que no estaba 

presente antes de la pandemia. Ahora bien, la solidaridad no es un mero buenismo; es una 

determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común nacional y global, el 

bien de todos y de cada uno. En definitiva, 

"es la única respuesta adecuada a la dignidad del otro que requiere nuestra atención, 

una disposición ética basada en la aprehensión racional del valor intrínseco de todo ser 

humano"125.

124. Vid. TAYLOR, 2020.
125. Cfr. PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA, 2020.
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Por ello, como primera medida, debe garantizarse el acceso a una atención de salud de 

calidad y a los medicamentos esenciales como un derecho humano universal126, que incluye 

la protección básica y la disponibilidad de oportunidades de prevención, diagnóstico y tra-

tamiento a todos, de acuerdo con un principio de no discriminación. Así mismo, esta solida-

ridad impulsada por la pandemia podría ayudar a las naciones a cooperar y abordar juntos 

problemas de dimensiones planetarias, como el cambio climático y la pobreza, no sólo por 

razones de eficacia en la lucha contra el Covid-19, sino también para mitigar su nefasto 

impacto en el aumento de las desigualdades y en la exacerbación de los desequilibrios de 

recursos entre los distintos países. Pero, además, la solidaridad cívica está resultando deci-

siva. Como bien indica Fantova (2020b).

"las redes familiares y comunitarias, las unidades de convivencia y los vecindarios, las inicia-

tivas solidarias y colaborativas tienen también un papel importante ante este impresionante 

desafío. Su capital de reciprocidad, capilaridad, confianza compromiso y proximidad ha de 

ser potenciado por todas las instancias, en clave de innovación social".

La pandemia ha demostrado que para satisfacer las necesidades de las personas resul-

tan insuficientes los intercambios en el mercado y el ejercicio de los derechos. Hay otros 

mecanismos canalizados a través de las relaciones primarias, de carácter familiar o comu-

nitario, y secundarias, de carácter asociativo y solidario que han resultado más eficientes. Y 

retan a la Administración a diseñar unas políticas públicas en sanidad, educación o servicios 

sociales donde se experimenten nuevas sinergias entre autogestión alternativa, iniciativa 

social, economía solidaria y movimientos sociales; autocuidado, autodeterminación y rela-

ciones familiares y comunitarias127.

Está claro que las medidas políticas para afrontar la pandemia piden sacrificios a muchas 

personas que dependen de la interacción pública y la actividad económica para su vida. 

Piden también la solidaridad de los jóvenes y de los sanos con los más vulnerables128, evi-

tando, por un lado, conductas de riesgo y, por otro lado, asumiendo una de las preocupa-

ciones sociales más relevantes del primer mundo: la soledad. No en vano, las personas 

residentes en centros de servicios sociales de carácter residencial (persona mayores y per-

sonas con discapacidad) han sido los más severamente castigados por la crisis sanitaria 

en España. Lo experimentado en muchas residencias, posiblemente, no es más que un 

caso extremo y notorio de las limitaciones de nuestro modelo social en general, y de nues-

tro modelo de vida. Tras las situaciones vividas será necesario revisar o crear ex novo un 

126. Cfr. art. 14 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 2005.
127. Cfr. BORZAGA et Al, 2020.
128. Cfr. PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA, 2020.
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sistema de cuidados que nos ayude a “cuidarnos en comunidad”. En este sentido, suscribo 

con Sandel129 que el Covid-19 nos ha obligado a revisar las funciones sociales y económicas 

más importantes. Muchos trabajos esenciales durante la crisis no requerían título universi-

tario, por lo que necesitamos transformar nuestra economía y nuestra sociedad para otor-

garles remuneración y reconocimiento a la altura del valor de sus aportaciones, y no solo 

durante una emergencia. Para ello,

"no podemos limitarnos a debates sobre el estado de bienestar sino reflexionar, como demó-

cratas, sobre qué actividades contribuyen al bien común y como hay que recompensarlas 

sin esperar la respuesta de los mercados" (SANDEL, 2020).

En una comunidad corresponsable del bien común, cada individuo tiene un papel que 

desempeñar, independientemente de su ubicación y de su función. Las cargas de la cautela 

en la prevención del COVID-19 y el apoyo recíproco para afrontar sus consecuencias se 

comparten proactivamente con miras al bienestar de todos.

4. INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO: ALIANZAS DE TALENTO Y REDES DE 

COOPERACIÓN

En definitiva, habrá que ir hacia modelos más sostenibles, más democráticos, más cola-

borativos, más lentos, y donde recuperen todo su valor la investigación, el estudio y el 

conocimiento. Sería lógico que la pandemia comportara un mayor interés del ciudadano por 

la inversión en conocimiento, lo que a su vez traería más inversión pública y más estímulos 

a la inversión privada. Pero sin olvidar que

"las dimensiones públicas de la investigación no pueden ser sacrificadas en el altar del bene-

ficio privado. Cuando la vida y el bienestar de una comunidad están en juego, el beneficio 

debe pasar a un segundo plano" (PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA, 2020).

Las universidades y los centros de investigación deberíamos estar a la altura de esta gran 

responsabilidad.

Una última reflexión. Necesitamos entender y asumir que en la interconexión y la interde-

pendencia está la clave. Si la aparición de un virus en un rincón del mundo ha demostrado 

tener consecuencias graves para toda la comunidad internacional, las respuestas deben ser 

colectivas y sistémicas, a la altura y a las dimensiones de las perturbaciones que estamos 

sufriendo. Habría que provocar alianzas de talento y redes de cooperación; imbricar a la 

ciencia con la sociedad. Las universidades y, en especial las redes UNITWIN y las cátedras 

129. Cfr. SANDEL, 2020.
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Unesco, deberíamos ayudar a afrontar los objetivos socioeconómicos del nuevo escenario 

nacional e internacional a través de nuestra labor académica y científica, de manera que 

trabajemos con las sociedades menos desarrolladas y subdesarrolladas, a fin de construir 

sus capacidades en todos los sectores, incluyendo la salud, la educación, la economía y el 

empleo.

En la actualidad, la sociedad está confiriendo a sus instituciones educativas más res-

ponsabilidad social que nunca y las expectativas son altas. Ya no es posible seguir consi-

derando a la Universidad únicamente como una institución para el desarrollo personal. En 

el contexto actual, el avance intelectual del individuo debe ir a la par de los objetivos más 

vastos del desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la paz y los derechos humanos. 

Éste fue uno de los mensajes claros de la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior de la Unesco, celebrada en 2009. El cometido de la educación superior consiste 

en dotar a la sociedad de capital humano y proteger las libertades básicas de pensamiento, 

opinión y expresión. Su otra función es «decir la verdad al poder», «ser la conciencia de la 

sociedad», como recordó Pierre Sané, el entonces Subdirector General de Ciencias Sociales 

y Humanas de la Unesco130. 

El sistema universitario está en condiciones de asumir este desafío a través de diferen-

tes cauces: por una parte, debería impulsarse más la investigación colaborativa en línea; 

la cooperación internacional y transfronteriza en las actividades de investigación es cada 

vez más esencial para producir sinergias. La “educación superior sin fronteras” ya no es 

tema de discusión. Es el nuevo amanecer. La crisis COVID-19 ha abierto los ojos de todos a 

una nueva visión de la internacionalización y de formas de conectar con las comunidades 

educativas de todo el mundo. Este es un mensaje positivo que todos podemos compartir y 

construir. Adoptar este cambio transformador contribuirá claramente a instituciones cosmo-

politas más eficaces que estén a la vez más centradas en los estudiantes y en la comunidad. 

Este tipo de cambios pueden encontrar resistencia. Aquellos que se adapten rápidamente 

e inviertan en la formación pedagógica de su personal irán por delante.

Por otra parte, deberíamos aprovechar mejor las oportunidades propiciadas por el 

diseño de titulaciones que permiten incorporar el valor de la solidaridad y de la respon-

sabilidad social mediante prácticas, trabajos de fin de grado o de máster directamente 

encaminados a resolver problemas sociales o a paliar los efectos de la pobreza del pro-

pio entorno. Cobran aquí especial valor metodologías activas, como el Análisis Basado 

130. Según Sané, "la búsqueda por la verdad y la coherencia vital con ella se traduce en un inquebrantable compromiso con la justicia, es 
decir, con el esfuerzo de reconocer y dar a los demás lo que les es debido. No podemos seguir mirando para otro lado, pues las nuevas 
realidades mundiales están exigiendo una educación más solidaria, una ciencia más realista y unas estrategias más eficientes. Las univer-
sidades de los países desarrollados deben salir del limbo de la irresponsabilidad en el que sumergen a las nuevas generaciones, que se 
limitan a buscar un provecho de ventaja individualista, dando la espalda a los dramas lacerantes que se viven en la actualidad" (UNESCO, 
2009).
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en Problemas (ABP) y el Aprendizaje Servicio (Service Learning), por ser las más adecu-

adas para integrar el enfoque basado en derechos en la actividad universitaria, fortale-

ciendo así su papel como sujeto activo del territorio131. Estas metodologías permiten a 

los estudiantes adquirir contenidos curriculares a través de la participación en un ser-

vicio voluntario: investigan y diagnostican problemas de su entorno, definen objetivos, 

diseñan proyectos, los ejecutan y los evalúan. El papel del docente es acompañarlos en 

este trayecto y aprender con ellos. El servicio se convierte entonces en un taller de valo-

res y de saberes; y los estudiantes, en agentes de cambio, dispuestos a trabajar activa-

mente para crear un mundo más justo.

En este mismo orden de cosas, debería recobrar impulso la Estrategia de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo, aprobada por la Conferencia de Rectores de las Universidades 

de España (CRUE) en el año 2000 para potenciar y revalorizar nuevas vías a fin de dis-

poner del conocimiento y la investigación a favor de países menos desarrollados. Su 

objetivo fundamental es la búsqueda de mejoras sociales, mediante la modificación de 

estructuras injustas, ineficientes e irracionales, a través de programas que incidan prefe-

rentemente en la generación y difusión de conocimiento, en la formación de las perso-

nas, así como en la potenciación de proyectos aplicados. La Estrategia prevé una amplia 

gama de acciones: intercambio de profesores y alumnos de grado, posgrado y doctorado, 

formación de gestores y personal no docente, mejora de infraestructuras y equipamien-

tos de Universidades receptoras, proyectos de colaboración en investigación asociados 

a acciones de desarrollo, proyectos de transferencia tecnológica adaptados a las condi-

ciones locales, sensibilización intrauniversitaria e interuniversitaria, apoyo al tejido social 

de la cooperación, puesta en marcha y consolidación de programas propios de coope-

ración al desarrollo o en colaboración con otras universidades u organismos, asistencias 

técnicas en países de actuación prioritaria, fomento de la colaboración con las ONGD en 

proyectos y programas, etc.

Tal vez lo que esta crisis haya puesto más de relieve es la necesidad de un liderazgo 

eficaz a todos los niveles, incluido el sistema educativo. Y ello exige redescubrir la signifi-

cación política de la educación, que se manifiesta como una preocupación por la calidad 

pública de la solidaridad humana132. Nos enfrentamos a un desafío extraordinario, y no es 

momento de oponer lo público a lo privado, sino de que ambos colaboren. Antes bien, el 

momento requiere líderes comprometidos con el cambio social, imaginativos a la hora de 

diseñar políticas y capaces de emplear la confianza que se ganan para ser artífices de un 

verdadero cambio.

131. Vid. una descripción detallada en VEGA GUTIÉRREZ, 2020.
132. Cfr. BIESTA, 2012.
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PANDEMIA E QUEBRADA:  
olhares sobre as periferias a partir da 

Brasilândia, na zona Norte de São Paulo

FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS133

ASSIM QUE OS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL DETERMINARAM O INÍCIO DA QUAREN-

tena, no Estado e na Capital, comecei a observar as atitudes e as formas de enfrentamento 

ao período da pandemia.

Vivendo na periferia da capital paulista e trabalhando do outro lado da cidade, em área de 

poder aquisitivo maior, sem ter deixado de trabalhar, pude ver a grande diferença de com-

portamentos, infraestrutura e compreensões entre os dois pontos de minha confluência.

Se, por um lado, durante o período de ida e volta do trabalho, vi e vivi ruas vazias, pes-

soas com máscaras, carregando frascos de álcool em gel e mantendo isolamento e distan-

ciamento, por outro, testemunhei a situação oposta no meu bairro de origem: pessoas sem 

máscaras, pessoas com máscara no queixo, pessoas na rua conversando em rodas, pes-

soas sentadas em mesas de bares, compartilhando bebidas.

A ação do coronavírus na capital paulista, apesar de ter chegado e se iniciado em pes-

soas com maior poder aquisitivo, em bairros mais centrais e organizados, com alto grau de 

contaminação, mas poucas mortes, chegou à periferia rapidamente, atingindo muitas pes-

soas e resultando em muitas mortes.

Saindo um pouco da capital paulista, vou citar o caso da primeira morte do Rio de Janeiro, 

para exemplificar o que também aconteceu em São Paulo. Conforme foi relatado no G1, em 

19 de março de 2020 a primeira morte no Estado carioca foi de uma empregada doméstica, 

diabética, hipertensa e que trabalhava na casa de uma família, cujos patrões contaminados 

haviam regressado da Itália, onde curtiram férias. Ela cuidou dos adoecidos e se contami-

nou. Os patrões sobreviveram, ela não (G1 RIO, 2020).

O coronavírus chegou às periferias da capital paulista da mesma forma que no primeiro 

caso fatal do Rio de Janeiro: ricos infectados em viagens ao exterior, em especial à Europa, 

133. Fernanda Fernandes dos Santos. Jornalista e Professora de Educação Infantil.Bacharel em Jornalismo, pela Unesp, licenciada em 
Pedagogia, pelo convênio Uniceu-São Camilo, mestre em Ciências, pela Each, e Doutoranda pela FFLCH, ambos da USP. Integrante 
dos coletivos "Ocareté" e "Acadêmicas do Samba". Diretora da Escola de Samba "Lavapés Pirata Negro". Iyalorixá do culto Ketu, de matriz 
africana.
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contaminando proletários (trabalhadores domésticos, prestadores de serviços) que precisa-

ram trabalhar, muitos deles autônomos, ou empreendedores, como se diz hoje em dia, sem 

o amparo de leis trabalhistas que lhes permitissem ficar em casa a fim de cumprir o período 

inicial de isolamento o mais corretamente possível. Além de se contaminar, levaram o vírus 

para suas casas e para suas famílias.

Uma vez na periferia, o coronavírus se aproveitou de diversas particularidades para atin-

gir ainda mais pessoas.

E que particularidades são essas? São comorbidades? É falta de condições básicas de 

higiene e saúde? São problemas financeiros? 

Os problemas citados nas perguntas acima existem e, sim, são responsáveis pela 

entrada avassaladora do coronavírus nas comunidades. Mas todos esses problemas são 

questões que nascem no Brasil, no período ainda colonial. São questões fundamentais e 

estruturais que nos acompanham como sociedade.

Para entender como a pandemia atingiu de forma tão intensa as periferias, vamos voltar 

à formação do Brasil.

Apesar de o Brasil ser habitado por indígenas de diversas etnias quando foi encontrado 

(afinal, ninguém descobre o que já tem morador!), o invasor europeu, por meio da força e 

da violência, subjugou, prendeu e matou muitos representantes dos povos originais. Os 

que ficaram presos foram transformados em escravos. Porém, conhecedores dos arredores 

das cidades recém-fundadas, os povos originais fugiram dos invasores europeus. Sabemos 

também que as fugas e as buscas, mata adentro, expandiram o território nacional e dizima-

ram diversos povos.

Com a derrocada dos povos originais, os portugueses invadiram as terras africanas e, tam-

bém usando muita violência (tanto com armas quanto com bebidas), sequestraram milhões 

de seres humanos, até então livres, e enviaram como mercadoria, para a “Terra Brasilis”.

Tanto os povos originais quanto os povos traficados da África, que juntamente com os 

europeus constituem o povo brasileiro, foram jogados para a posição de subalternidade à 

margem da organização social (OLIVEIRA, 2009).

E, para manter os escravizados, principalmente os africanos, sob controle dentro das 

senzalas, os invasores portugueses compuseram os grupos que as ocupavam por pessoas 

africanas vindas de etnias adversárias. A separação das famílias foi tão efetiva que, pós 

assinatura da Lei Áurea, muitos foram os ex-escravizados que, sem ter conhecimento sobre 

o paradeiro de seus familiares originais, foram acolhidos por famílias que se formaram por 

escravizados forros ou mesmo ainda cativos, por meio de relações de compadrio, ou seja, 

de apadrinhamento, como explica Robert Slenes (2011) no livro Na senzala, uma flor – espe-

ranças e recordações na formação da família escrava: Brasil Sudeste, século XIX.
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Ao povoar as senzalas com “peças” (como eram chamados os escravizados) de origens 

diferentes, lembrando sempre que se hoje a África conta com mais de 54 países, entre os 

séculos de XVI e XIX o número de aldeias e de povos era ainda maior. Muitos deles dispu-

tavam terras e rios a fim de manter a vida em suas aldeias. Não eram inimigos, mas lutavam 

para se manterem vivos. Na senzala, também por questões de sobrevivência, num ambiente 

de violência extrema, cumpria-se o que o dono da fazenda ordenava.

Com a violência, a solidão e a desconfiança instaladas nos escravizados, os senhores de 

fazenda conseguiam manter o comando efetivo sobre dezenas, se não centenas de pes-

soas, por todo o período escravista. 

As estruturas sociais acima citadas até hoje estão presentes no inconsciente social do 

Brasil. E, na periferia, para onde foram depois da abolição, os ex-escravizados a reprodu-

zem ainda mais, ou seja, a defesa do “senhor” versus a desconfiança dos semelhantes.

As mesmas formas de dominação podem ser observadas na atual situação de pandemia. 

Enquanto os hegemônicos se mantiveram em isolamento, em casas ou apartamentos com 

medidas dignas, trabalhando em esquema  home office (em casa com o apoio de computa-

dores e da internet), os moradores das periferias foram aterrorizados pela impossibilidade 

de manter o sustento de suas famílias. Os trabalhadores sem vínculo empregatício foram 

muito atingidos, bem como os trabalhadores domésticos. Ambos tiveram que deixar suas 

casas, em geral pequenas, em pontos distantes da cidade para buscar a manutenção fami-

liar (OLIVEIRA, 2009).

Como no início do texto, citei a história da primeira vítima no Estado do Rio de Janeiro 

e, parafraseando os Racionais MCs, periferia é periferia em qualquer lugar, os periféricos 

tiveram que deixar seus entes queridos, suas casas, enfrentar o transporte público para 

“servir” aos patrões, que passaram a demandar ainda mais atenção por estarem diuturna-

mente em casa.

Toda essa exposição causada pelo pânico da falta do sustento para a família, fora a crença 

no “senhor” presidente da República que, “amigo” dos cidadãos de bem, levou e leva muitos 

moradores da periferia a acreditar que o coronavírus é uma mentira e que os cuidados são 

exagerados. Numa reportagem veiculada no Fantástico, no dia 3 de maio de 2020, sobre o 

bairro da Brasilândia, que ficou por quase cinco meses como o distrito com mais casos fatais 

de vítimas da COVID-19, um dos entrevistados diz que “nem o presidente tá sabendo falar” 

como o coronavírus é transmitido de uma pessoa para outra (FANTÁSTICO, 2020).

Outra questão levantada na mesma reportagem, pelo sociólogo Fabio Ivo Aureliano, que 

também acompanha os periféricos desde a senzala, é a banalidade das vidas dos pobres, 

dos pretos e dos pardos. Saber que a morte pode ser encontrada em qualquer esquina 

fez com que o cumprimento de certas regras e de certos cuidados com a saúde fossem 



116

deixados de lado. É saber da existência das práticas de necropolítica, aceitá-las como um 

possível destino e, assim, buscar viver intensamente, como se o amanhã não fosse certo.

Em todas as cidades brasileiras, os comportamentos dos moradores das periferias se 

assemelham, o que resulta, numa pandemia como a atual, em grandes perdas populacio-

nais devido aos comportamentos e lógicas que se estabeleceram, se reproduziram e se 

mantêm desde o tempo da escravidão.

Podemos falar, também, da falta de hospitais, de tratamentos preventivos, de programas 

de saúde da família. Todos os itens citados, que atingem intensamente os periféricos, uma 

vez que o coronavírus se torna mais letal em pessoas com comorbidades, como diabetes, 

obesidade e pressão alta, também vêm da forma como nossa sociedade foi constituída, 

com os europeus e descendentes sendo tratados com todos os direitos a que os humanos 

devem contar.

Em contrapartida, na base da pirâmide social, podemos ver os descendentes de africanos 

e de povos originais sendo privados de todos os meios possíveis para que possam ser, como 

consta na Constituição Federal de 1988, cidadãos. Sabemos que há hospitais, unidades bási-

cas de saúde, prontos-socorros, UPAs e tudo isso coordenado magistralmente pelo SUS em 

toda a periferia, mas a condição de humanidade é negada na integridade quando há um 

hospital para atender regiões densamente habitadas, quando não há médicos nos postos, 

quando os prontos-socorros estão atendendo casos que o posto não resolve de imediato, 

entre outros percalços. Os periféricos são menos cidadãos quando a saúde, garantida pela 

principal lei do país, tem verbas reduzidas e congeladas, resultando em menos cuidados 

para um grande contingente, como na PEC aprovada ainda no governo de Michel Temer, 

congelando verbas para setores básicos para a população subalternizada por vinte anos.

O movimento dos periféricos para fora das residências deles, em busca de dinheiro para 

a manutenção de suas famílias traz outro ponto de crueldade: a escolha entre por comida 

na mesa e comprar itens de proteção e prevenção contra o vírus. Seguindo a lógica de mer-

cado, a busca abrupta por álcool 70%, máscaras, álcool em gel fez com que tais itens tives-

sem o preço aumentado. Se a entrada desses itens de cuidado no orçamento doméstico 

implicaria em menos comida na mesa, com os valores aumentados, a comida e as demais 

contas da casa teriam ainda menos espaço no orçamento familiar. Aos poucos, álcoois, 

máscaras e demais itens de cuidado pessoal, numa escolha vil e cruel, foram sendo minimi-

zados e até desconsiderados, no dia a dia da periferia. 

Olhando para as ruas em diversos pontos da Brasilândia, desde o início da pandemia 

vi e vejo, afinal das contas moro aqui, muitas pessoas andando nas ruas, trabalhando em 

pequenos comércios, em “rolê com amigos”, em bailes de rua, em cultos de igrejas evangé-

licas usando de forma incorreta as máscaras ou mesmo sem elas. 
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No caso do uso incorreto, pareceu-me que muitos não entenderam a necessidade do 

uso ou mesmo que a colocam só para “inglês ver”, expressão comum do jargão popular 

brasileiro, cunhada depois que o Brasil acordou que encerraria o tráfico de seres humanos 

vindos da África, mas que perdurou, clandestinamente, por quase meio século. Deixando 

ainda mais clara a expressão “pra inglês ver” quer dizer: fingiremos que cumprimos o acordo, 

mas seguiremos sem cumprir. Ou seja, muitos periféricos tentam “enganar” que estão de 

máscara, esquecendo-se que o coronavírus não multa, como a Prefeitura prometeu fazer. O 

coronavírus, ao contrário, dá uma sentença muito pior que os 500 reais da multa municipal: 

leva a dias de internação solitária, inúmeras sequelas, muitas delas ainda não identificadas 

e, em milhares de casos, à morte. Enganar a morte é quase impossível, em muitas ocasiões 

até pode acontecer, em outras não. Mais uma vez, parafraseando os Racionais MCs, preci-

samos entender que malandragem de verdade é viver.

Na sociedade brasileira que por mais de 350 anos se baseou no escravismo, os pouco 

mais de 150 anos não foram suficientes para que mudanças estruturais acontecessem. A 

falta dessas mudanças robustas e também as poucas atividades para que a situação acima 

descrita fosse alterada, nos coloca numa circunstância ainda muito similar: ricos no centro, 

miseráveis à margem. 

A manutenção do racismo estrutural, apresentado de forma profunda e acessível por 

Sílvio de Almeida (2016), demonstra que a desigualdade social no Brasil pode ser vista de 

forma crua, ainda mais em tempos de crise mundial, de uma doença que, transmitida pela 

respiração, pela saliva, que tem no isolamento social, na higiene correta e no uso das más-

caras, as maiores defesas, vemos milhares de pessoas baixando sua atenção com a saúde, 

ou mesmo, nem se preocupando com ela, morrendo aos montes, talvez por não entender 

o quanto se é descartável ou, ao contrário, justamente por entender o quanto se é descar-

tável no Brasil do século XXI. 

E, mais uma vez, me valendo de músicas dos Racionais MCs que falam da periferia, mas 

que já não são ouvidos pelas favelas, o ser humano é descartável no Brasil, como “modess’’ 

usado ou bombril, na música “Diário de um Detento”, do álbum Sobrevivendo no Inferno, de 

1997.

Que fazer? Como resolver tais questões e conscientizar os periféricos? Que caminhos 

seguir? Como mudar a estrutura que está posta? 
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LAS PANDEMIA RACIALIZADA Y LA 
RECONFIGURACIÓN DEL RACISMO: 

claves para un debate en América Latina y el Caribe 

ROSA CAMPOALEGRE SEPTIEN134

INTRODUCCIÓN

Los impactos de la COVID-19 en las diversas esferas de la sociedad, a escala local y glo-

bal compulsan al ejercicio reflexivo, en clave de un cimarronaje intelectual y político. Así, 

colocan a debate múltiples interrogantes que refuerzan la polémica central acerca de qué 

desarrollo, para quién y cuáles son las salidas contrahegemónicas. COVID-19 ha desatado 

no solo una crisis sanitaria, la crisis es ante todo política, es también económica, ecológica 

y axiológica.

Lo determinante es la capacidad de des/re/aprender para transformar. A sabiendas del 

legado afrofeminista de Audre Lorde: “Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa 

del amo” (1988: 89). Se precisan nuevas herramientas, ello motivó el proyecto “La Pandemia 

racializada” que ha sido auspiciado por el Grupo de trabajo [GT] CLACSO “Afrodescendencias 

y propuestas contrahegemónicas”135, con la participación de estudiantes que egresaron de 

las Escuelas Internacionales de Posgrado CLACSO “Más allá del Decenio136 y la Cátedra de 

estudios sobre afrodescendencias Nelson Mandela. La serie transcurre en un contexto his-

tórico muy especial:

América Latina y el Caribe han devenido en el epicentro de la Pandemia COVID-19 y se glo-

balizan las movilizaciones populares repudio ante la histórica brutalidad policial contra el 

pueblo afroamericano, asentada en el racismo estructural, a raíz del asesinato impune de 

George Floyd. Ante estos hechos cobran vigencia los nexos entre racismo y fascismo. Al 

134.  Cuba. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS). Dra. en Sociología. Profesora e investigadora titular. Coordinadora 
del Grupo de Trabajo CLACSO “Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas”; coordinadora de la Cátedra “Nelson Mandela”, 
coordinadora de la Escuela Internacional de posgrado CLACSO “Más allá del Decenio de los pueblos afrodescendientes” y profesora de 
la Especialización y el Curso Internacional CLACSO de Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños. Laureada con el premio Academia de 
Ciencias de Cuba. Diputada del Estado de a Diáspora Africana.
135. Cf. CAMPOALEGRE, 2020a; CAMPOALEGRE, 2020b; CAMPOALEGRE, 2020c.
136. Desde el 2017 se han realizado anualmente, con sede en La Habana. En ella participan académicos/as/es, jóvenes afros en forma-
ción de posgrado, activistas afrodescedientes y refrerentes de políticas públicas vinculado a este campo. Para la autora significa rebasar 
el Decenio no solo en el tiempo también en su enfoque, metas  e implementación (Campoalegre, 2017).
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unísono, se profundiza una de las principales respuestas desde las contrahegemonías ante 

la Pandemia: solidaridad militante y creciente (CAMPOALEGRE, 2020b, pp.4-5).

La metodología utilizada parte de la perspectiva decolonial, afropistémica e interseccio-

nal, proyectada al estudio de caso y el análisis comparado, asumiendo como categoría de 

análisis central la “Necropolítica” (MBEMBE, 2011) y los ejes temáticos del Decenio: recono-

cimiento, justicia y desarrollo. La estructura lógica de este artículo comprende dos líneas 

de discusión: Pandemias racializadas: “Casa adentro” y los aprendizajes entre Pandemias y 

Decenio137 en América Latina y el Caribe. 

PANDEMIA RACIALIZADA: “CASA ADENTRO”

En honor a ese referente que es el pensador y luchador afroecuatoriano Juan García 

(1983), se emplea el término “Casa adentro”, para destacar el posicionamiento antirracista, 

frente a la Pandemia COVID-19, desde las afrodescendencias. 

Este posicionamiento se inicia con la deconstrucción de los mitos en torno a la Pandemia. 

Uno de ellos es el supuesto de que se trata de una crisis sanitaria. Y es que COVID-19 va más 

allá, constituye una crisis pandémica global racializada, que está afianzada en el racismo 

estructural y lo reproduce eficazmente. En realidad, no es una Pandemia aislada, viene 

precedida y enraizada en otras Pandemias también racializadas, derivadas de la matriz de 

desigualdad en la que son relevantes las de: género, étnico-racial, edad, territorio y disca-

pacidad. En el centro de los impactos de esas Pandemias se hallan los pueblos afrodes-

cendientes. Esa realidad permite deconstruir otro mito: COVID.-19, está lejos de ser “Virus 

democrático”, que no discrimina, aunque afecte a todas las personas. 

Tal posicionamiento es el punto de partida de la serie “La Pandemia racializada”, auspi-

ciada por el Grupo de Trabajo CLACSO “Afrodescendencias y propuestas contrahegemóni-

cas”. Sus objetivos fueron: 

• De-construir la información hegemónica sobre COVID-19, desde el campo de estudios 

y de la acción política afrodescendientes. 

• Visibilizar los efectos de la Pandemia en los pueblos afrodescendientes de las Américas 

y los procesos de insurgencia de las negritudes ante ella. 

La serie fue estructurada en tres números, que agrupan 26 artículos con la pluralidad de 

28 autores/as que aportan una cartografía social acerca de los impactos de la COVID-19, en 

11 países de las Américas: Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina, Haití, 

Cuba Honduras, República Dominicana, y Uruguay. 

137. Se refiere al Decenio Internacional de los pueblos afrodescedienets plocamado por Naciones Unidas (2015-2024), en lo adelante 
simplemente el Decenio.
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Aquí junto al resultado interesa destacar el cómo y con quiénes este ha sido logrado. 

En tal sentido, rasgo distintivo de la cartografía, son las voces de afrodescendientes, mani-

fiesta en la autoría (anexo 1) que permiten dejar claro por qué la Pandemia no es neutral y 

se racializa cada vez más. La idea es recorrer críticamente la situación actual, ante la cual, 

como tendencia, las respuestas de los Estados no se corresponden con las necesidades 

del momento histórico que vivencia la humanidad. 

Tres números conforman la serie. Llama la atención que el segundo de ellos, está dedicado 

a la presentación de artículos elaborados por estudiantes de las Escuelas internacionales 

de posgrado CLACSO “Más allá del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendien-

tes”. De este modo, prosigue la ruta de las pedagogías decoloniales y cimarronas que pro-

mueven la visibilidad del pensamiento afrodescendiente como expresión de “justicia de 

saberes” (SANTOS, 2017) y reconocimiento. 

En el plano espacial se logra una mirada que atraviesa a las Américas desde el norte con 

Estados Unidos, hasta el Cono Sur con Argentina y Uruguay, recorriendo el Caribe, a tra-

vés de Cuba, Haití y República Dominicana; junto a Centroamérica con la pupila puesta en 

México y Honduras. También se incorpora Colombia con el estudio de Pandemia, conflicto 

y racismo en el Pacífico.

Todos los números de la serie inician el análisis por Brasil, en lo que confluyen una tríada 

de razones: el peso y tradición en los estudios y la acción política afrodescendiente y ser el 

epicentro de la Pandemia en América Latina y el Caribe. Sucede que en ese país se ejecuta 

exponencialmente, la fórmula clásica de gestionar la crisis a través de la política de muerte. 

A Brasil se le dedican más del 20 % del contenido de la serie 6 (23%), a partir de las refle-

xiones de la profesora emérita afrobrasileña Nilma Lino Gomes sobre la cuestión racial y 

el nuevo coronavirus en Brasil, quien demuestra el carácter estructural y estructu rante de 

la raza”, es definitorio para la necropolítica, lo que agrava los impactos de la Pandemia en 

los pueblos afrodescedientes. Tal como señala una de las lideresas afrobrasileñas autoras 

de esta serie, Suelen Aires Gonçalves:: “La pobreza y la COVID -19 tienen color en Brasil: 

¡Son negras!” También, Brasil marca importantes tendencias organizativas emergentes que 

apuntan a los aprendizajes entre Pandemias y Decenio.138 

Las temáticas abordadas examinan las políticas públicas, las mujeres racializadas, las vio-

lencias, el Cinema negro la educación, el drama migratorio, el trabajo en redes y el legado 

de Nelson Mandela, en el 102 aniversario de su natalicio. 

APRENDIZAJES ENTRE PANDEMIAS Y DECENIO 

Los aprendizajes de la Pandemia racializada, son concebidos desde las pedagogías cimar-

ronas y decoloniales, es decir desde la lucha antirracista como escenario de pedagógico, 

138.  Serán analizadas en el segundo epígrafe de este artículo. 
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tesis subrayada por Catherine Walsh (2014), al considerar que: “Las luchas sociales también 

son escenarios pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendi-

zaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción (p. 13).

Cinco tesis centrales pueden resumir los principales aprendizajes de la Pandemia racia-

lizada. En primer lugar la Pandemia no es neutral, nos solamente porque los pueblos afro-

descendientes son una de sus principales víctimas, sino que conforman con sus luchas la 

alternativa. 

En segundo lugar, la racialización de la Pandemia, no es en modo alguno casual, sino 

que se deriva de la confluencia de otras Pandemias, también racializadas de carácter endé-

mico a escala global. Se trata de la pobreza, las violencias, la fragilidad de la salud sexual y 

reproductiva, el drama migratorio, las violencias – entre las que destacan los feminicidios, 

esa guerra contra la mujeres (SEGATO, 2017); la trata de personas; los desplazamientos 

forzosos debido a conflictos armados; el drama migratorio, el ecocidio y la crisis de valo-

res humanos universales. Estas Pandemias racializadas catalizan los impactos sociales del 

nuevo Coronavirus, acrecentando la vulnerabilización de los pueblos afrodescendientes e 

indígenas, las mujeres, las infancias y juventudes entre otros. Pero, cuál es la capacidad del 

sistema de dominación para enfrentar la Pandemia. Según reporta CEPAL (2017), previo a 

COVID-19 más del 30% de la población latinoamericana y caribeña, estaban en situación de 

pobreza. Habría que preguntarse si esta no es una cifra letal, si no es Pandemia. 

En segundo lugar, la Pandemia, ahonda el proceso de reconfiguración del racismo, ello 

se manifiesta en la emergencia de tendencias regresivas tales como:

• Desmantelamiento de las instituciones gubernamentales especializadas y otros meca-

nismos en materia de equidad racial, logrados en décadas precedentes como con-

quista del movimiento afrodescendiente y sus alianzas estratégicas.

• Auge y legitimación del discurso político y mediático racista, desde los centros de poder 

y en los imaginarios y prácticas de determinados grupos y organizaciones sociales.

• Crecimiento de los asesinatos impunes de líderes/as afrodescedientes. Colombia y 

Brasil siguen marcando los procesos más feroces de exterminio, especialmente de 

lideresas afrodescendientes, Marielle Franco en Brasil es un ejemplo emblemático.

• Profundización del genocidio policial basado en el perfilamiento racial que naturaliza el 

juvenicidio como hecho cotidiano. 

• Invisibilidad estadística de la variable étnica racial en la gestión de la Pandemia. Esta 

es las agendas pendiente en el cumplimiento de las metas del Decenio139. ¿Cómo pro-

teger a quienes, no existen es los registros oficiales? A ello se añaden notables casos 

139. Si bien el Plan de acción para los y las afrodescendientes, señala esta tarea como una de las acciones prioritarias en materia de reco-
nocimiento, justicia y desarrollo y se han realizado procesos para la inclusión de la variable étnica racial en los censos, bajo el influjo del 
movimiento afrodescendientes, es un tema inconcluso. Otras veces se reconocen los derechos legitimados, solo de manera formal. 
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de manipulación política. Al respecto, sobresalen las experiencias de Brasil, Estados 

Unidos, Perú, República Dominicana y Honduras, entre otras. 

Ante la reconfiguración del racismo, actual y en perspectiva recobra vigencia la alerta de 

la Declaración de Durban:

Expresamos nuestra preocupación porque, más allá del hecho de que el racismo esté 

ganando terreno, las formas y manifestaciones contemporáneas del racismo y la xenofo-

bia están tratando de volver a adquirir reconocimiento político, moral e incluso jurídico en 

muchas formas, entre otras mediante las plataformas de algunas organizacionesy partidos 

políticos y la difusión de ideas basadas en el concepto de la superioridad racial mediante las 

modernas tecnologías de la comunicación (ONU, 2001, p. 18).

Este panorama crítico, impone como salida contrahegemónica repensar el Decenio 

Internacional de los pueblos afrodescendientes en las Américas y exigir su avance, presio-

nando la hasta hoy insuficiente voluntad política de los Estados. El Decenio ha arribado su 

primer lustro de “implementación”140, sin que muestre avances en el cumplimiento de sus 

metas, no ha llegado a calar la necesidades de las comunidades afrodescendientes, equi-

distante esta situación se agravado antes, durante y perspectivamente postPandemia.

En tercer lugar, se ubica como elemento estratégico, la prioridad de rescatar el programa 

de acción de Durban para acelerar el cumplimiento de las metas del Decenio en un contexto 

postpandémico. Este ha sido un punto de convergencia entre los principales eventos del 

movimiento afrodescendiente que se han planteado evaluar la marcha del Decenio. Nótese 

como refleja este desafío la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la 

Diáspora, en la declaración final del Foro internacional “A cuatro años del Decenio: Alcances 

y desafíos del Observatorio de la Plataforma Política de las Mujeres Afrodescendientes, 

celebrado en Cali, Colombia: “Que se respeten los acuerdos de la Conferencia de Durban 

para alimentar, visibilizar y rescatar la apuesta política planteada allí como principal docu-

mento y ruta de acción (…)” (2018, p. 63).

Repensar  el Decenio tiene el propósito de acelerar el cumplimiento de sus metas. Ello 

quedó planteado en el Compromiso de San José (2019), fruto la articulación entre el Foro 

de Consulta con la sociedad civil y los jóvenes sobre los avances y desafíos de los com-

promisos internacionales para afrodescendientes y la Reunión de Alto Nivel Acelerando la 

Acción Global para el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en 

América Latina y el Caribe.

140. El entrecomillado refleja una posición crítica, en tanto a penas se ha realizado una verdadera  implementación de las metas de este 
Decenio. 
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Tal propósito implica reconsiderar alianzas estratégicas, a partir de otro de los aprendiza-

jes que ha sido construido en el afrontamiento de la Pandemia referido a la ampliación, diver-

sificación y articulación de agendas solidarias de investigación, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas y de construcción de alternativas, mediante el trabajo en redes. Este 

asunto es sistematizado por autores/as de la serie, ya sea a través de tecnologías comuni-

tarias basadas en el cimarronaje internacionalista que analiza la profesora y líderesa afro-

brasileña Claudia Miranda o con el enfoque ancestral de las “redes de Exú”141 asumido por 

el también profesor y líder afrouruguayo Julio Pereyra. Entonces, lo contrahegemónico es 

comprender y crear nuevas oportunidades de actuar en consecuencia,  el potente llamado 

de movilización “Casa adentro y casa afuera”142 que ha formulado  Angela Davis, al afirmar:  

“En una sociedad racista no basta con no ser racista. Hay que ser antirracista” (2018, p. 1).

CONSIDERACIONES FINALES 

Este artículo presenta el desafío de un proceso complejo y plena ejecución. Se trata de 

analizar la Pandemia desde el lugar de enunciación de los pueblos afrodescendien tes, en 

perspectiva decolonial, afroespistémica e interseccional. Como resultado se obtiene una 

cartografía social del impacto de la Pandemia en Afroamérica. 

En los aprendizajes derivados de la Pandemia, sobresalen las interrogantes que fueron 

colocadas por autores/as a lo largo de la serie que permitirán recolocar la agenda antirra-

cista, aún en pleno Decenio, en y postPandemia. Son relevantes las siguientes:

• ¿Que significa luchar contra el nuevo coronavirus en una perspectiva antirracista e 

democrática? 

• ¿Por qué las personas afroamericanos/as y se ven desproporcionadamente afectados/

as por COVID-19? ¿Cómo podemos ex plicar una disparidad tan grande en las referidas 

tasas para la población negra, en el país más rico del mundo? Por qué esta situación 

extrema se replica en Brasil? 

• ¿Quiénes realmente pueden cumplir la premisa de “quedarse en casa”?, ¿Cómo prote-

ger a las personas más vulnerabilizadas a partir del accionar del las políticas públicas? 

• ¿Cuál será la educación de la postPandemia? ¿Qué políticas y micropolíticas educati-

vas, de afirmación racial, antirracismo, de interculturalidad y equidad en ese contexto? 

¿Cómo desmantelar los imaginarios racistas que persisten?

• ¿Qué alternativas desde el campo teórico, metodológico, político y organizativo pode-

mos ofrecer para construir una agenda de lucha “Más allá del Decenio de los pueblos 

afrodescendientes”?

141. Como territorio de intercambio en la lucha antirracista desde las redes sociales.
142. Se retoma la el concepto de Maestro afroecuatoruano Juan García “Casa Adentro y casa afuera” (ob, cit). 
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De esta forma, en y tras Pandemia, Afrodescendencias y contrahegemonías, desafiando 

al Decenio (CAMPOALEGRE; OCORÓ LOANGO, 2019), continúa marcando nuestra ruta 

estratégica. 
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Anexo 1: La Pandemia racializada: Autores/as, títulos y países 
N° AUTOR/A TÍTULO PAÍS

BOLETÍN I

1. Rosa Campoalegre Septien COVID-19 Apuntes para un posicionamiento 
antirracista

Cuba

2. Claudia Miranda Poblaciones afrobrasileñas y COVID-19 Ethos 
comunitario y otras formas de lucha

Brasil

3. Anny Ocoró Loango 
Airlin Pérez Carrascal

La doble emergencia de las poblaciones 
afrodescendientes ante la crisis del COVID-19 Una 
lectura en perspectiva interseccional

Argentina 
Colombia

4. Carlos Álvarez Nazareno El racismo del COVID-19 Argentina

5. Lourdes A. Martínez Betervide COVID-19Situación de las mujeres 
afrodescendientes en Uruguay

Uruguay

6. Bernd Reiter COVID-19 y raza en los Estados Unidos Estados Unidos

BOLETÍN II

7. Rosa Campoalegre Septien La Pandemia racializada: siguiendo un debate 
crucia

Cuba

8. Suelen Aires Gonçalves COVID -19 y el pueblo negro en el Brasil Brasil

9. Elia Avendaño Villafuerte La situación de los pueblos afromexicanos ante la 
Pandemia

Brasil

10. KeldyOdeth Bermúdez Padilla La comunidad garífuna en Honduras ante el 
COVI-19

Honduras

11. Evelyn A. Buenaño Ramírez La(s) mujer(es) y la Pandemia: Ausencias 
imaginadas y realizaciones situadas del género, la 
clase y la raza frente a Covid-19

Perú

12. Maikel Pons Giralt Pandemia racializada y educación:apuntes de 
resistencias y re-existencias

Cuba

13. Julio E. Pereyra Silva En las redes de Exú Uruguay
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14. Glenda Joanna Wetherborn La brutalidad policial continúa cobrando la vida de 
personas negras

Guatemala

BOLETÍN III

15. Nilma Lino Gomes A questão racial e o novo coronavírus no Brasil Brasil

16. Red Carioca de Etnoeducadoras Negras Redes etnoeducadoras y otras educaciones frente 
a la crisis global

Brasil

17. Roberto Carlos da Silva Borges Cinema Negro, o novo coronavírus e a Pandemia 
racializada.

Brasil

18. Joselina da Silva 
Maria Simone Euclides

A casa grande e o COVID.19: a trabalhadora 
doméstica no país da democracia racial

Brasil

19. Aquiles Castro Entre Pandemia, pobreza y privatización República Dominicana

20. Jorge Enrique García Rincón Pandemia, conflicto y racismo en el Pacífico: 
¿Determinismo cultural o determinismos racial?

Colombia

21. Glodel Mezilas COVID-19, entre el retorno del Estado y el eclipse 
del capital

Haití

22. Teresa de Jesús Mojica Morga Afromexicanes, COVID-19 y el legado de Nelson 
Mandela

México

23. Karina Bidaseca La casa, el mundo. Políticas feministas antirracistas 
y comunidades de cuidado en tiempos de 
Pandemia

Argentina

24. Lousi Georges Tin El Estado de la Diáspora Africana Estado de la Diáspora Africana

25. Rosa Campoalegre Septien Cátedra Nelson Mandela: ¿Por qué y cómo?Apuntes 
para re/conocernos

Cuba

26. Emilia R. Hernández Mezonet 
Felicitas R. López Sotolongo 
Odalys González Collazo 
Gisela Morales Arandia

Cinco reflexiones que invitan a conocer la vida y 
obra de Nelson Mandela

Cuba
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COVID E OS POVOS INDÍGENAS!

PATRÍCIA NAIARA KAMAYURÁ143

MEU NOME É PATRICIA NAIARA, PERTENÇO AO POVO KAMAYURÁ ALTO XINGU, TERRITÓRIO 

indígena do Xingu, que fica no estado do Mato Grosso. Desde março, eu e minha família 

estamos lidando com medo do vírus, medo de pegar a doença e estamos totalmente isola-

dos no interior de Goiás. No começo da pandemia, quando vimos a gravidade da situação, 

vimos parentas artesãs que vivem do artesanato sem suas rendas, e resolvemos, mesmo 

diante do medo, tentar amenizar essa situação. Nós que somos mulheres indígenas enten-

demos a dificuldade que é ser Mulher e indígena neste país! Sabendo das dificuldades, 

nosso coletivo das Mulheres Indígenas, Negras e Quilombolas fez uma Vakinha144 online 

para ajudar as Mulheres que perderam suas rendas devido à pandemia. Através do recurso 

arrecadado, revertemos tudo em alimentos e kits de higiene pessoal, atendemos mulheres 

indígenas de contexto urbano, indígenas aldeados, tentamos amenizar a situação. Fizemos 

o que o governo deveria fazer, pois muitas não conseguiram auxílio, outras demoraram 

muito a receber, e sabemos que a fome não espera! 

Buscamos junto aos apoiadores da Causa Indígena contribuições para ajudarmos nosso 

povo sem renda. Gritavam por socorro. Enquanto o governo não tinha um plano emergen-

cial para conter a covid, povos tradicionais ficaram totalmente à mercê da sorte! Eu e minha 

família estamos conseguindo manter o isolamento, e renunciando a algumas coisas para 

preservar nossa saúde! Não retornei à aldeia desde que os primeiros casos surgiram. Lá, a 

contaminação é rápida, moramos várias pessoas em uma casa só. Então, desde o primeiro 

caso, logo toda a aldeia estava doente. Febre e tosse se espalharam rapidamente por lá!

No dia 26 de junho, os primeiros suspeitos de covid na aldeia Kamayurá surgiram. Meu 

coração apertou, pois eram dois primos meus e um morava com meus avós. O vírus, ainda 

desconhecido, estava muito perto da minha família! Logo apareceram os primeiros sinto-

mas, os primeiros doentes. As equipes de Saúde ainda sem EPIs adequados e sem estrutura 

143. Patricia Naiara, Indígena Kamayurá, artesã, atuante no Movimento Indígena.
144. A campanha já foi encerrada, mas ainda pode ser acessada em: <https://www.vakinha.com.br/vaquinha/apoiem-as- 
artesas-indigenas-quilombolas-e-nao-indigena>.
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continuaram a trabalhar e lutar pelo nosso povo! Vinte e cinco dias depois, morre meu tio; 

cinco dias depois, meu avô conhecido como Juca Kamayurá, um ancião do povo Kamayurá, 

que foi um grande lutador de huka huka e irmão do grande líder e cacique Tuhule Kamayurá. 

No outro dia perdemos minha avó Ekuna Kamayurá. Parecia um pesadelo. O vírus está 

levando a nossa memória, nossos saberes, nossos anciãos. 

Tiramos meu pai da aldeia com covid e debilitado, e levamos para Brasília, de onde só 

retornou depois que havia se curado e se fortalecido. Dias estranhos esses, onde a dor e 

o medo tomaram conta! Eu ainda sigo em isolamento e não retornei à minha aldeia. Tenho 

muito medo de me contaminar! Depois de todas essas perdas, perdi o ânimo, entrei em um 

LUTO total, cortei meus cabelos em sinal de LUTO. Minha franja já cobre meus olhos, como 

sinal de que sigo em meu luto, pois eu era muito ligada aos meus avós. O LUTO ainda está 

presente em minha vida, ainda não estou preparada para sair do luto, não sei como será 

retornar à aldeia e não encontrar meus avós, tios. Foram muitas perdas, me sinto sem chão! 

O covid veio para ajudar esse governo anti-indígena a dizimar mais nosso povo! Vi indíge-

nas morrerem pelo descaso do governo sem ter ao menos oxigênio para usarem! Vi filas 

de doentes sem saber se iam se alimentar, eram tantos doentes que quase faltou alimentos 

para atendê-los!

Nossa luta desde a invasão do Brasil foi de lutar pelo direito de viver, pelo direito de 

sermos quem somos, queremos viver em paz, nosso povo precisa de dignidade, o Brasil e 

toda Terra Indígena. Nós que deveríamos demarcar terras indígenas aos invasores, meus 

antepassados já estavam aqui. E, hoje, o covid nos mostrou o quão frágeis estamos nas 

mãos de quem quer nos dizimar, sem plano de contenção ao vírus. Sem barreiras sanitárias, 

o vírus avançou e tivemos perdas irreparáveis. Precisamos estar vivos para que nossa luta 

continue! Precisamos lutar por uma Saúde indígena digna, pelas demarcações de terras, 

precisamos de representantes em todas as esferas governamentais para que nossos direi-

tos sejam garantidos! Vida, Terra e Justiça! Saúde indígena digna e demarcação já!
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PUEBLOS INDÍGENAS LOCALES EN 
PANDEMIA GLOBAL: el caso del municipio 
autónomo indigena de Xoxocotla, Morelos145

NATIVIDAD GUTIÉRREZ CHONG146

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SEÑALAN QUE AMÉRICA LATINA, UNA DE LA REGIONES MÁS DESI-

guales del planeta, será muy golpeada por la pandemia del COVID-19. Se habla de que 

habrá un retroceso de 15 años. 

Ya sabemos que la crisis se incrusto en los más vulnerables. Por ello los más golpeados 

serán por cierto los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los mestizos pobres y si se 

sigue en esa línea serán los pobres, ya sabemos que la pobreza es multidimensional no 

crece en el aislamiento, es estructural, y se sostiene en las divisiones sociales de género, 

etnia, clase y raza, para mencionar las más básicas. Los pueblos con identidades diferen-

ciadas, indígenas, afro, mestizos en pobreza y exclusión, enfrentan la pandemia con limi-

taciones y faltantes acumuladas. Si para todos, sin excepción, la pandemia nos ha tocado 

en todas nuestras formas comprensibles del ser, para estos pueblos es aún mayor. Hicimos 

una lista de esos faltantes y procedimientos incompletos o incipientes que son resultado de 

un todo estructural y simbólico, encontramos lo siguiente:

Migración y retorno a lugares de origen después de múltiples contactos globales (niños 

y mujeres ahora formando parte de olas migratorias).

Exposición a trabajos de alto riesgo (contacto directo con la enfermedad, limpieza, expo-

sición en la entrega a otros de insumos diversos).

Desplazamientos forzados (mujeres, niños en Chenalhó, Chiapas, desde algún tiempo)

145. Este texto es derivado de una versión publicada en el blog Resonancias del Instituto de Investigaciones Sociales https://www.iis.
unam.mx/blog/, así como de un diálogo que tuvimos con Geoffrey Pleyers, Rubén Torres Ruiz y Luz María Parcero en la novena sesión 
del Conversatorio virtual Horizontes post pandemia. Diálogos desde las Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. Organizado por el Centro de 
Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. (29 de julio 2020).
146. Socióloga mexicana egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM; maestra (MSc) y doctora (PhD) por la London School 
of Economics, Universidad de Londres, Reino Unido. Es investigadora - profesora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones 
Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Ha investigado ampliamente acerca de indigenismos y proyectos 
de nación, nacionalismos sin estado, y autonomías étnicas. Ha formado y coordinado proyectos de investigación que son pioneros en 
México y en el extranjero, de los que destacan sus estudios sobre intelectuales indígenas, mujeres y nación, tráfico de mujeres y racismo. 
Su investigación inicia desde 1983 en la República Popular China, posteriormente, en Bolivia, Ecuador, Inglaterra y México. Ha recibido 
financiamiento de México, RPCh, España y la Unión Europea.
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Historia de salud frágil, endeble, transgeneracional: diabetes, obesidad, desnutrición, 

hipertensión, dengue, malaria, gastrointestinales, parásitos.

Impacto de desastres naturales con afectaciones de graves a muy graves debido a 

vivienda e infraestructura precarias e incompletas. 

Falta de condiciones para el distanciamiento social si varios individuos o familias habitan 

espacios limitados. 

Resalta un Estado que muestra todos sus ángulos de atención a unos y desatención a 

otros. Son políticas públicas anunciadas en tiempos electorales pero inexistentes o dema-

siado malas para los pueblos vulnerables. En las ciudades parece que la pandemia aminora.  

Frente a la pandemia hoy sabemos que nadie había previsto nada. Sin embargo, la pande-

mia se está ruralizando o se ruralizó desde el principio, pero nadie hizo la dimensión nece-

saria o el cálculo, la anticipación de las afectaciones en el medio rural.

Estamos enterados que en los pueblos amazónicos hay una consternación muy sentida, 

que incluso se ha vuelto global, por la muerte de sabios y sabias, conocedores de conoci-

mientos ancestrales, lo que se augura como un etnocidio. Pues ya se habla de perdida de 

costumbres ancestrales por la falta de los rituales de entierro.  

Lo que ocurre entre los pueblos amazónicos es muy diferente a la situación que enfren-

tan otros indígenas. En las páginas que siguen haremos referencia a una situación de una 

actividad económica en un municipio indígena que se rige por sus sistemas normativos 

(usos y costumbres) en el sur del estado de Morelos. Es conocida esta región, pues vivimos 

el distanciamiento social en un municipio cercano.

El famoso tianguis mexicano, un mercado ambulante, es una forma de intercambio eco-

nómico que vincula a millones de personas. Es una institución cultural itinerante que se 

reúne semanalmente, por lo que es un lugar de encuentro entre los comerciantes ambulan-

tes, y sus muy variadas clientelas locales. La pandemia nos ha hecho apreciar el tianguis, o 

volver a él, en apoyo a la economía local de pequeños productores.  Pero también la crisis 

ha convertido al tianguis en un muy alto punto de contagio. Xoxocotla es un municipio al 

sur de Morelos conocido entre los municipios vecinos, porque de ahí provienen sus ven-

dedores de frutas y hortalizas que tradicionalmente han nutrido a los mercados itinerantes. 

Xoxocotla en día domingo se convierte en un largo y concurrido mercado, y en dónde dece-

nas de mototaxis hacen incansables vueltas yendo y trayendo a los compradores de los 

pueblos aledaños. Apenas hace unos días, los “xoxos” como se les conoce comúnmente, 

no tendieron sus puestos desde temprano en la mañana, no se les veía por ninguna parte 

el viernes en la plaza del pueblo vecino de Alpuyeca. Con fuerza los rumores decían que 

a los xoxos ya no se les permite la entrada a algunos pueblos de municipios aledaños, ni a 

vender en los tianguis. 
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¿Qué sucedió? Esos rumores cuentan que en Xoxocotla ha habido muchos muertos por 

contagio del Covid-19, mencionan que “hubo 100 decesos en 3 días”147, que los habitantes 

hacen velorios concurridos, los muertos son llevados a su última morada con banda musical, 

y que son enterrados en el panteón local de acuerdo con sus tradiciones. Para rematar dicen 

que otras enfermedades también se están propagando en la misma localidad. Xoxocotla es 

uno de los 3 municipios autónomos148 del estado de Morelos que se rige por usos y costum-

bres. Es un municipio indígena autónomo joven a lo máximo un par de años de vida149. Son 

orgullosos hablantes de la lengua náhuatl y tienen radio comunitaria como canal principal de 

información, así como recursos digitales en línea. De ahí sabemos que reconocen la impor-

tancia del territorio, y su principal autoridad, la asamblea general, practican el sistema de 

cargos, la mayordomía, el tequio, la fiesta, y la celebración de ritos colectivos, entre otros.150 

El contexto de la propagación de la enfermedad pone en evidencia la forma de articula-

ción entre la vocería, o autoridades tradicionales del municipio autónomo, y las autoridades 

del gobierno estatal. Interesa el caso de Xoxocotla para observar la capacidad de respuesta 

de cada uno de estos, a fin de ir aprendiendo que las autonomías no son formas idealizadas 

de gobierno, y cuya forma de administración no debiera ser la desobediencia y el rechazo 

a las disposiciones de la autoridad estatal o federal. Esta crisis, sin duda, representa un reto 

a la capacidad de respuesta de los Estados. Si se toman las medidas correctas, los países 

que tienen mejores posibilidad de sobrevivir un golpe de la pandemia son los que cumplen 

con capacidad estatal: mayor número de camas de hospitales y mejor infraestructura del 

sistema de salud; capacidad de monitorear el número de casos, de realizar pruebas y de 

llevar estadística confiable; hacer cumplir las medidas preventivas, sean toques de queda 

o el cierre de negocios. México, en general, optó por un acercamiento menos coercitivo, a 

diferencia de otros países, no hubo toques de queda, ni multas por salir de casa, ni castigos 

a personas que causaron desorden público. Xoxocotla no fue una excepción. El Estado sola-

mente se manifestó con una campaña de sanitización, instando mediante altavoces a que 

la gente se quede en casa y se lave las manos, y poniendo una enorme manta señalando a 

Xoxocotla como un lugar de alto contagio y zona de riesgo. Es una reacción de un Estado 

endeble, pero ¿por qué a pesar de ser un foco de infección no fue atendido como sí lo fue 

San Pedro Garza García151 u otras zonas del Valle de México? Surgen tres posibilidades. (1) 

147. Según las autoridades de salud, en Xoxocotla ha habido 36 defunciones, 70 casos confirmados y 29 personas que se han recupe-
rado. Cf. Secretaria de Salud de Morelos, 2020. 
148. Sobre temas de autonomía pueden consultarse de mi autoría las siguientes publicaciones: CHONG, 2001; CHONG, 2013a; CHONG, 
2013b;  CHONG, 2009; CHONG, 2008; CHONG,2003. Con otros autores: CHONG; MARTINEZ; ESPINOSA, 2015 e CHONG; LABASTIDA; 
FLORES, 2009.
149. Nuevo municipio creado por decreto de acuerdo con la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, octubre de 2017.
150. Cf. Tsilinkalli.
151. El municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, se colocó como el municipio con el mayor Producto Interno 
Bruto (PIB) per capita en el país con 25 mil 636 dólares, cifra que representa casi 8 veces el PIB del municipio más pobre, que es Zitácuaro, 
en Michoacán, donde la riqueza por persona es de 3 mil 286 (RODRIGUEZ, 2016). 
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Acto con omisión por ser un pueblo indígena. (2) Accidente burocrático en el que la depen-

dencia competente no termina de entender lo que implica la autonomía de usos y costum-

bres. (3) Incapacidad del gobierno para administrar otros enfrentamientos sociales. Incluso 

la campaña de sanitización, que sólo implicaba limpiar las calles, fue rechazada por los 

habitantes de Xoxocotla. ¿Qué hubiera sido del orden civil si la Guardia Nacional hubiera 

impuesto un auténtico quédate en casa? Destaca que el Estado estuvo ausente de Xoxocotla 

por racismo, ineptitud o debilidad. 

El caso de Xoxocotla nos muestra que tan incipiente es el conocimiento que hay sobre 

cómo se gobierna una autonomía con usos y costumbres, y que torpe ha sido la articulación 

política para negociar e intervenir en una crisis sanitaria de proporciones inimaginables de 

muertes, y contagios internos por el rechazo a observar medidas sanitarias y cremaciones, 

y externo, por la actividad itinerante de muchos de sus pobladores.

Ciertamente la pandemia de estas proporciones es nueva para la humanidad. Y para los 

pueblos indígenas es un incremento a su vulnerabilidad. Recojo del primer informe regional 

sobre el COVID-19 y los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, unos trazos muy 

generales sólo para mostrar abismos de diferencia. (FILAC; FIAY; ORDPI, 2020) Siempre que 

se habla de indígenas hay referencias a la pobreza, al racismo y a la discriminación. La gran 

mayoría de los pueblos indígenas viven en pobreza, y extrema pobreza, pues sus formas de 

vida han sido precarizadas debido a la concentración de tierras, a los desplazamientos for-

zados, a la migración, a la falta de empleo o al empleo peor remunerado. En consecuencia, 

las familias indígenas siguen sufriendo desnutrición generacional, enfermedades infeccio-

sas, crónicas, y con diferentes reacciones inmunológicas. El acceso al servicio de salud es 

precario e incompleto, de ínfima calidad cuando llega a existir. La misma descripción surge al 

pensar en el acceso a las comunicaciones que logran tener, pues infraestructura y servicios 

de electricidad y de conectividad, como decimos ahora, son muy precarios o inexistentes152. 

En este estado de cosas es indignante reconocer que una pieza clave de combate a la pan-

demia es el lavado de manos, y tristemente, el agua potable es de gran carencia para estas 

familias. Muchas veces comunidades enteras están privadas de este derecho básico por 

amañados conflictos en el control de aguas, o por la precariedad de sus viviendas. Llevan 

a cabo formas ancestrales de tratar las enfermedades y los cuerpos. No pueden quedar al 

margen sus creencias religiosas que se oponen a las cremaciones y a las despedidas sin 

152. Según el Banco Mundial, México reporta tener en 2018 que el 66% de la población tenía acceso a Internet, a manera de contraste, 
EU, un 87%. https://datos.bancomundial.org/ A pesar de este alto consumo de intercomunicación, la pandemia ha pegado muy fuerte. 
No podemos decir que es por falta de cobertura, pues en Morelos está muy extendida la infraestructura con fibra óptica.  Y el estado de 
Morelos, es junto con el estado de baja california Sur y la Ciudad de México, los que más utilizan el teléfono celular (URIARTE, 2014). Uno 
tiene que preguntarse entonces ¿qué tipo de información circula en esas redes? Hemos observado en las redes sociales de algunos 
conocidos que hay una tendencia a ignorar las medidas sanitarias del estado de Morelos, y del gobierno federal, así como a rechazar el 
uso de cubrebocas en lugares públicos.
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rituales de acompañamiento. No solo hacemos referencia a los pueblos de zonas rurales 

sino también a los habitantes indígenas en las ciudades y sus conurbaciones. 

Estas desigualdades existen porque hay desigualdad estructural y de trato. Ese primer 

informe que mencioné párrafos arriba hace referencia a las fases iniciales de prevención, 

pero no cuando ya está desencadenada una crisis como la de Xoxocotla. Ese documento 

recomienda observar la capacidad de respuesta de organizaciones y autoridades indígenas, 

y las de las autoridades oficiales, incluyendo la puesta en marcha de campañas de preven-

ción con “pertinencia cultural”. Posiblemente la prevención ya es muy tarde para Xoxocotla. 

Sin embargo, insisto en que debe quedar como un registro para apuntar algunas preguntas 

que son para mi importantes y son lecciones para conocer que son las autonomías. Si no 

hubiera sido un municipio autónomo de usos y costumbres, si no hubiera sido un pueblo 

con conciencia indigena monoétnica, ¿una campaña de prevención hubiera tenido éxito 

o formas de colaboración para enfrentar la crisis? Si las autoridades de Morelos hubieran 

actuado con “pertinencia cultural” ¿hubiera habido respuesta de los ciudadanos nahuas? 

Es preocupante que todo se disuelva y se olvide en rumores. También se dice que lo que 

ocurre en ese pueblo náhuatl es falso, así como hay muchos que niegan la existencia de la 

enfermedad y la velocidad de su contagio. De la parte gubernamental sólo se comunican 

“buenas acciones”, se minimizan los hechos y se ignora la tragedia. ¿Cuántos pueblos están o 

estarán en semejantes condiciones, olvidados y abandonados? Por algún tiempo no veremos 

un tianguis en el sur de Morelos con los xoxos, ya estigmatizados por sus vecinos como pue-

blo contagiado e indígena, impedidos de transitar libremente como individuos, mientras las 

entradas a la localidad están bloqueadas, pero cierto es que ahí nadie quiere ir.  Falta mucho 

por aprender qué es municipio autónomo de usos y costumbres indígenas en pandemia glo-

bal, pero ciertamente no es aislacionismo ni desacreditación al pueblo ni a sus habitantes. 

Xoxocotla, después de varios meses, hoy sigue siendo un pueblo rechazado por los 

vecinos, primero, porque tuvieron la determinación de hacer valer sus sistemas normati-

vos lo que significaba que podrían hacer velorios y entierros de acuerdo con sus costum-

bres, pasando a segundo plano las repercusiones de los contagios de esos acercamientos. 

Siendo un municipio indígena autónomo con alto nivel de contagio, el caso nos informa que 

hay una experiencia incompleta pero importante de gobernanza local. Se trata de generar 

mayor capacidad institucionalidad para que estos municipios puedan manejar sus propios 

asuntos y que aseguren por ellos mismos con responsabilidad sus propias practicas sanita-

rias y de salud. Un viso de optimismo es que uno de los resultado de la crisis puede también 

generar buenas oportunidades para revertir el estado de precariedad de nuestros pueblos 

olvidados. Claro que esto es posible dentro de la normatividad de la constitución del país y 

el reconocimiento a los sistemas normativos expresados en el artículo segundo.
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O POVO KAINGANG EM TEMPO DE CRISE 
SANITÁRIA DECORRENTE DO COVID-19:  
Entre os desafios e o distanciamento social

BRUNO FERREIRA153

DOUGLAS JACINTO DA ROSA154

INTRODUÇÃO

Muitos estudos antropológicos focalizaram o povo Kaingang desde o final do século XIX 

até o presente. Com maior densidade, estudos são realizados desde a década de 1990, apli-

cando uma etnografia mais dialógica e menos objetificante. As etnografias e revisões que 

constam nas teses de doutorado de Ricardo Cid Fernandes/USP (2003), Ana Elisa de Castro 

Freitas/UFRGS (2005), Rogério Reus Gonçalves da Rosa/UFRGS (2005), Kimiye Tommasino 

(1995) entre outros, trazem boa síntese desses estudos.

Era final do ano de 2019 e o mundo estava para vivenciar um dos acontecimentos de 

maior impacto do início do século XXI, trata-se da crise sanitária instaurada pela pandemia 

decorrente do SARS-CoV-2, vírus que causa a doença COVID-19. A primeira notificação 

de contágio por COVID-19 ocorreu na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República 

Popular da China. A doença se espalhou rapidamente e logo atingiu proporções continen-

tais, sendo caracterizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia em 11 

de março de 2020 (OPAS, 2020).

Este evento inaugura mais um marcador, que somado a outros elementos radicaliza os 

desafios em um tempo que o Povo Kaingang classifica como Uri que como categoria etnoló-

gica podemos chamar de tempo presente. Uri é um processo de reconstrução e reelabora-

ção do mundo Kaingang em oposição a Vãsỹ ou tempo antigo. Esta distinção é fundamental 

para compreendermos a condição Kaingang em um tempo Uri onde a crise sanitária ampli-

fica os efeitos de um tempo Uri que tem sua gênese com a colonização, cujos desdobra-

mentos se materializam em etnocídio e esbulho dos territórios desse povo indígena.

153. Kaingang Profº. de História no Instituto Estadual de Educação Indígena Ângelo Manhká Miguel-Terra Indígena Inhacorá, São Valério 
do Sul, RS; Especialista em Educação, Diversidade e Cultura Indígena; Mestre em Educação e Doutorando em Educação pela Faculdade 
de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS; bolsista CNPq.
154. Bacharel em Gestão Ambiental/UFPR. Mestre em Antropologia Social no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/
UFRGS. Pesquisador vinculado ao Laboratório de Interculturalidade e Diversidade/LAID/UFPR. Pesquisador vinculado ao Núcleo de 
Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais/NIT/UFRGS. Membro do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
do Rio Grande do Sul. Membro do Conselho Estadual dos Povos Indígenas/CEPI.
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A presente sistematização é um ensaio que pretende trazer elementos que colaborem 

para a compreensão dos desafios que assolam essa sociedade indígena em um contexto de 

crise sanitária. De antemão destacamos que esse momento de pandemia de COVID-19 não 

está dissociado dos demais efeitos da colonização e apresenta desafios atualizados, para-

doxalmente a vida coletiva, importante aspecto do modo de ser e viver Kaingang, conec-

tado e em continuidade com seu passado milenar ou Vãsỹ ironicamente é um dos vetores 

de contágio aos parentes. Assim como as demais sociedades indígenas do atual Brasil o 

isolamento social, importante medida preventiva em tempos de pandemia se apresenta 

como um dos desafios principais aos povos indígenas que em seu horizonte sociocultural 

que de imediato seria inconcebível estar longe.

DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID- 19

No Brasil, o primeiro caso noticiado de COVID-19 ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2020, 

no estado de São Paulo, já em agosto de 2020, tendo evoluído para 3.804.803 casos, com 

estimativa de taxas de letalidade de 3,8 % até a data de conclusão da presente sistemati-

zação do presente estudo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Devido ao alto grau de contá-

gio, desde a data da primeira notificação, todos os Estados do país confirmaram casos da 

doença.

No que se refere aos povos indígenas, embora a subnotificação seja uma possibilidade, 

o primeiro caso de contágio por COVID-19 noticiado data de 1º de abril de 2020. Trata-se 

de uma jovem de 20 anos do povo Kokama no Amazonas, que atua como agente indígena 

de saúde e fora contagiada após contato com o médico da equipe multidisciplinar infec-

tado (Agência Brasil, 2020). Por sua vez, o primeiro óbito noticiado entre os povos indíge-

nas data de 9 de abril de 2020. Trata-se de um jovem de apenas 15 anos de idade do Povo 

Yanomami em Roraima (EL PAIS, 2020).

De acordo com a Sesai, até o presente momento, agosto de 2020 foi registrado 1.737 

casos confirmados entre os povos indígenas, acarretando 70 óbitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020b). No entanto, dados distintos têm sido apresentados por organizações indígenas, 

como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que em seu levantamento apon-

tou o total de 2.390 casos confirmados e 236 óbitos, atingindo 93 Povos, chegando a uma 

taxa de letalidade de 9,7% entre os Povos indígenas (QUARENTENA INDÍGENA, 2020).

Em 20 de março de 2020, a Apib, por meio de uma nota, reivindicou um Plano de Ações 

Emergenciais por parte do Estado brasileiro (Apib, 2020b). A nota é categórica ao requerer 

ações específicas e imediatas para a prevenção à infecção e propagação da pandemia que 

se espalhava rapidamente no Brasil. A condição atual dos Povos Indígenas, como segmento 

vulnerável — historicamente construído — e o perfil epidemiológico afetado drasticamente 
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ao longo dos anos diante de epidemias e doenças infectocontagiosas, confere o tom das 

preocupações das lideranças, pesquisadores e indigenistas.

POVO KAINGANG, UMA APROXIMAÇÃO

Em termos linguísticos, o povo Kaingang pertence ao tronco Macro-Jê. Juntamente com 

os Laklãnõ/Xokleng, compõem os Jê-Meridionais. Como as demais sociedades indígenas 

sul-americanas, não configuram uma unidade política ou social, mas um horizonte linguís-

tico e cultural. De acordo com o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena/Siasi, 

ligado à Secretaria Especial de Saúde Indígena/Sesai/MS, a população Kaingang em 2014 

era de aproximadamente de 45.620 pessoas (ISA, 2018).

O povo Kaingang tem sua organização a partir de coletividades distribuídas em uma 

ampla região que cobre praticamente todo o Planalto Meridional brasileiro: do sul do rio 

Tietê, no estado de São Paulo, estendendo-se até as terras banhadas pelas bacias dos rios 

tributários do Lago Guaíba, onde o Planalto Meridional linda com a Depressão Central e 

encontra a bacia Atlântica, no estado do Rio Grande do Sul. 

Esse extenso domínio segue, a oeste, até a bacia do rio Paraná, avançando na banda 

ocidental do rio Uruguai e adentrando na província argentina de Missiones, tendo por limite 

leste o oceano Atlântico. O coração pulsante dessa territorialidade milenar assenta-se nas 

porções elevadas pelos divisores de águas do Planalto Meridional, inscritas sob o domínio 

de Bacias Hidrográficas, eixo central da territorialidade Kaingang (FREITAS E JACINTO DA 

ROSA, 2020; TOMMASINO, 1995; FREITAS, 2005). 

É nesse amplo complexo geoambiental que se materializam as memórias, as práticas, 

as intervenções, a humanidade, identidade e cosmologia do povo Kaingang, resultado de 

relações socioambientais e socioculturais, estabelecidas desde milhares de anos antes do 

presente, as quais produzem o território, territorializações, corpo, pensamento e pessoa. 

A paisagem, cujos contornos são também produto das relações entre homem e espaço, é 

por sua vez elemento central na construção de pertencimento de um povo ao seu território. 

Diversas etnografias têm enfocado os deslocamentos humanos ao longo de bacias hidro-

gráficas e o zoneamento de seus espaços pelas dinâmicas territoriais indígenas (FREITAS, 

2014). Os aspectos socioculturais Kaingang, suas categorias etnológicas e condutas terri-

toriais (LITTLE, 2002) afirmam sua territorialidade, pertencimento e historicidade imemo-

rial, ganhando vida na concepção mítico-cosmológica (TOMMASINO, 2005) do território e 

demais dimensões da vida social, onde mitos e narrativas expressam sociabilidades e socia-

lidades entre humanos e não humanos e dão sentido ao modo de ser e fazer Kaingang.

As diferentes relações que se dão na sociedade Kaingang (entre humanos e não huma-

nos) são facilmente observadas na breve, mas poderosa narrativa acessada por Nimuendaju 

e nesse ensaio reproduzida por Tommasino (2005).
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A tradição dos Kaingang conta que os primeiros desta nação saíram do chão, por isso eles 

têm a cor de terra. Numa serra no sertão de Guarapuava, não sei bem aonde, dizem eles 

que até hoje se vê o buraco pelo qual eles subiram. Uma parte deles ficou embaixo da terra 

onde eles permanecem até agora, e os que cá em cima morrem vão se juntar outra vez com 

aqueles. Saíram em dois grupos, chefiados por dois irmãos por nome Kañerú e Kamé, sendo 

que aquele saiu primeiro. Cada um já trouxe um número de gente de ambos os sexos. Dizem 

que Kañerú e sua gente toda eram de corpo fino, peludo, pés pequenos, ligeiros tanto nos 

seus movimentos como nas suas resoluções, cheios de iniciativa, mas de pouca persistên-

cia. Kamé e os seus companheiros, ao contrário, eram de corpo grosso, pés grandes, e vaga-

rosos nos seus movimentos e resoluções. Como foram estes dois irmãos que fizeram todas 

as plantas e animais, e que povoaram a terra com os seus descendentes, não há nada neste 

mundo fora da terra, dos céus, da água e do fogo, que não pertença ao clã de Kañerú ou ao 

de Kamé. (...) (NIMUENDAJU, 1993, p. 58-59).

Essa breve narrativa que compõe o mito de origem do povo Kaingang expressa a força 

mobilizadora e de sentidos que dá nuances a cosmologia dessa sociedade indígena e se 

manifesta em sua ontologia e a posiciona no mundo. Aspectos semânticos e epistemológi-

cos que fluem do mito de origem irrigam e constroem os símbolos Kaingang, da noção de 

pessoa e suas categorias, nominação, papéis sociais, metades sociológicas, fauna e flora, 

astros e estrelas, fenômenos meteorológicos entre outros aspectos imanentes a vida e o 

cosmos.

Na compreensão mítica Kaingang, as metades cosmológicas Kamẽ e Kajru são dotadas 

de características específicas, opostas e complementares, a perspectiva exogâmica aponta 

para constituição de relações de reciprocidade permanente, esse entendimento estabelece 

relações interdependentes entre as diferentes categorias de pessoa Kaingang a partir de 

suas respectivas metades, essa composição de categorias de pessoas e as relações que 

se desdobram a partir da ética e a moral ali desenhados são expressos a partir do conceito 

de Kanhkó, esse conceito pode ser entendido como parentes, mas transcende tal entendi-

mento, uma vez que aponta para relações outras, associadas a série extra humana. 

Um dos princípios fundantes dos Kaingang, que está baseado na complementariedade 

entre as metades, está ilustrado no conceito de Jamré (cunhados reais ou potenciais). Na 

medida em que as convenções enfatizam, a todo o momento, as relações simétricas entre 

eles. Pertencentes a lados opostos, distintos, com características precisas, bipolares, para 

o conjunto dos membros de cada metade, os Jamré Kamẽ e Kajru desempenham papéis 

ideais de amizade, ajuda mútua, cooperação e complementariedade.

O termo Jamré entre os Kaingang supera o entendimento associado ao sentido do termo 

na língua portuguesa, trata-se como mencionado anteriormente de uma trama que atravessa 
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a moral e a ética, uma relação de mutualidade e cooperação recíproca. Os Kófa (velhos) 

enfatizam que “os nossos Jamré estão no nosso coração”, é um valor imanente à vida em 

sua plenitude, uma instituição, uma vez que atualiza os princípios e valores Kaingang funda-

das no respeito. Nesse sentido, os Kaingang, respeitando a visão de mundo e das caracte-

rísticas dos clãs Kamẽ e Kajru permitem o equilíbrio coletivo do povo constituindo a filosofia 

de vida de viver e estar juntos.

A instituição Jamré é sociocentrada e pretende atuar como agregador das diferenças, 

domesticando e trazendo-as para a arena do sociológico: as metades são diferentes; entre-

tanto, no nível da cooperação entre os indivíduos e no âmbito da sociedade, elas se com-

pletam, se interligam, constituindo o ideal da sociedade Kaingang. 

Os conceitos Kanhkó e Jamré são elucidativos para a compreensão das reflexões a que 

se propõe a presente sistematização. Ambos os conceitos expressam as tramas de senti-

dos elaborados no âmago da cosmologia Kaingang e que no Uri é atravessada pela neces-

sidade do isolamento social.

O DESAFIO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL 

A dor da perda/morte de indígena Kaingang. Em poucas palavras, tentaremos repassar 

aqui o sentimento Kaingang nesse momento de crise e de contato entre essa nova doença e 

a tradição cultural Kaingang, pois diferente de outros povos ocidentais brancos, os Kaingang 

não costumam andar isolados um dos outros, são dependentes do seu oposto, numa rela-

ção de interdependência, princípio comunitários de reciprocidades culturais, modo próprio 

de viver e conviver no mundo, mantendo laços com sua ancestralidade. 

Mas o que está acontecendo com o mundo de hoje tem desafiado os Kaingang a uma 

vida de estranhamento do distanciamento social, que pode lhes trazer impactos na sua 

capacidade de reordenação de uma cultura milenar.  Nesse sentido forçosamente levar as 

lideranças, seus líderes espirituais, os Kujá, a tomarem decisões na contra mão das tradições 

culturais. O povo Kaingang não consegue viver separado entre as grandes famílias, Kamẽ e 

Kajru, o isolamento torna o povo fragilizado diante de suas lutas, mas nesse momento está 

sendo desafio para uma resiliência. 

No contexto do Vãsỹ e Uri e a relação com Pandemia COVID-19, os Kaingang buscam 

em sua mitologia a resistência frente a doença, a relação com elementos do que podemos 

chamar de natureza e as relações associada às metades exogâmicas, coloca o desafio do 

distanciamento social, que representa a quebra da relação mútua fundamental para o equi-

líbrio da existência como povo regido pela complementariedade e a interdependência, o 

viver juntos, a inteligência estratégica de vencer suas lutas, utilizando-se das características 

de cada uma das metade clânica, para os kaingang interdependência e reciprocidade afir-

mam sabedoria, espiritualidade e sentimentos em todos os seres da natureza enfatizam as 
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relações comunitárias e de partilha,  ao conviver com a terra, com a natureza, a alimentar-se 

e curar-se dos frutos da terra e a enfatizar o amparo comunitário (MARKUS, 2018).

Nesse sentido, o distanciamento social se apresenta como um dos maiores desafios para 

o Povo Kaingang, pois precisam buscar novas formas de relacionamento com sua outra 

parte complementar. Pois a comunidade como um “todo” representa o amparo, os cuidados, 

a alegria do outro, entendido que a reciprocidade inter-constitui o ato de relacionamento 

social e de troca. A reciprocidade conduz a inter-relação de interdependência entre todos 

os sujeitos, fundamentando os compromissos e cuidados mútuos e cooperação, interações 

de saberes e entre conhecimentos físicos e a espiritualidade. O princípio da ética do cui-

dado equilibrado nas relações sociais.
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POVOS INDÍGENAS E A COVID-19:
o movimento de professores indígenas 

frente as barreiras sanitárias

FABIANE MEDINA DA CRUZ155

PANDEMIA E SISTEMA POLÍTICO

Fato notável que foi exposto pela pandemia mundial da COVID-19 (2020) foi a reorganiza-

ção do campo político à luz do racismo institucional. Esse tema trouxe à tela, especialmente 

visível aos olhos dos coletivos indígenas, o mote da governança, instituições e o modelo da 

administração pública, complexamente viciada por práticas arbitrárias contaminadas pelo 

racismo. Um espaço fatigado de dialogia, que é reproduzido por meio de ações de má 

administração da coisa pública e um fato que faz emergir, mais uma vez o debate indigesto 

que é o preconceito racista da sociedade brasileira.

Esta abordagem escolhida pretende chamar atenção para um fato notável no repertório 

da política de inclusão, de que nada adianta reverberar um discurso descolonizante vazio 

sem, concomitantemente, dar espaço à liberdade de expressão dos povos indígenas no 

ambiente institucional. Estamos há 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã (1988), 

todavia, o que presenciamos na política pública é uma sistemática reprodução da negação 

dos direitos básicos de cidadania aos povos indígenas. Essa negação está incrustada nos 

ideais da supremacia racista, pós-colonial da sociedade nacional brasileira. É importante 

pontuar que essa linha de raciocínio faz parte de um tema já amplamente debatido no 

repertório da luta das “causas indígena”. E faz parte do impulso que ressoa desde a Unind156 

na assembleia constituinte (1986), recorte que delimita de modo categórico o enquadra-

mento interpretativo do movimento indígena no Brasil. Matéria essa, que insistentemente 

vem sendo negada em tempos atuais da conjuntura sombria da colonização, que ainda não 

se findou – do ponto de vista do cotidiano de práticas racistas, residual e perene por qual a 

sociedade brasileira se (re)afirma.

155. Fabiane Medina, Ava-Guarani – Aldeia Jaguapiru/MS. Doutoranda em Ciência Política na Unicamp, Professora efetiva da Faculdade 
Intercultural Indígena e Coordenadora do Núcleo de Assuntos Indígenas UFGD. Estuda Feminismo Indígena e a colonização do Sul do MS 
a partir da perda do território à Cia Matte Larangeira.
156. União das Nações Indígenas: a primeira articulação do movimento indígena no Brasil, fundada em 1980 com por um coletivo indí-
gena de estudantes da Universidade Nacional de Brasília (UNB). Para mais informações Cf.: LOPES, 2017. 
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Para relacionar as palavras e as coisas, o mote que aqui vou nomear de “governança da 

pandemia”, compreende demarcar o período sui generis que os setores da administração 

pública vêm atravessando, fato novo, porém não desconhecido que patenteia um tema 

reconhecido de longa data por povos indígenas. Todavia é um problema que enfrenta ainda 

dificuldades de ser posto em tela pública pela nossa sociedade, que opta por dissimular 

a sua prática frente ao legado do racismo institucional. Conceitualmente delimita aquela 

anomalia congênita e sistêmica presente na sociedade brasileira, que transcende ao senso 

comum para habitar as entranhas dos regulamentos e certames da administração pública, 

sendo expressa pelo preterimento da cultura indígena nesses espaços de poder e, assim, 

instintivamente, da vida de seus descendentes.

Do ponto de vista de uma cidadã originária, eu insto dizer que o racismo da sociedade 

brasileira é o cerne do problema, ou, a ontogênese da corrupção que vigora pelo noticiá-

rio político nacional, atendendo a um modelo de guerra ideológica que coloca um e outro 

grupo político em evidência na cena. Conceituo, portanto, racismo institucional, o ato de 

esbulhar dos mais fracos de força política, sustentando grupos e lobbies parlamentares que 

se apropriam dos quadros institucionais dos setores de governança, se incumbindo da per-

sonificação do estado.

Intento discernir tal conceito pelo fato de que não podemos abordar o racismo institu-

cional enquanto uma simples e desavisada cegueira burocrática, tal qual um desequilíbrio 

"natural" que faz parte da mão invisível, do princípio da impessoalidade, tal seja o fruto do 

entendimento espontâneo daqueles que pregam como um princípio ético de que “somos 

todos iguais”. Pois para sermos iguais em questão de cidadania, é necessário sermos reco-

nhecidos institucionalmente como agentes demandantes de súmulas de políticas. E não 

apenas clientes para as “missões civilizadoras”, diga-se, paternalistas. Que ainda hoje impe-

ram no atendimento da questão da vulnerabilidade.

Em outras palavras, a vulnerabilidade não pode ser encarada como um sentimento. Não 

obstante, deva ser entendida como um fato, ou, o resultado de uma ação, tendo por meta 

deliberativa um estado de coisas que somatizam tal resultado. Já que possui uma equação 

própria de operação e um modus operandi delimitado e elementar. É numa dessas variáveis 

ativas que a sociedade pende para o racismo, de modo absolutamente arbitrário. Desta 

maneira, fica claro que não podemos tratar o racismo institucional como o fruto de uma 

ignorância ingênua e desinteressada de uma sociedade que está (há 520 anos) à procura 

da sua identidade (nacional), tal quer paliar a sociedade brasileira. Já que o problema que 

de fato encobre é que os povos indígenas vêm sendo aplacados de uma pandemia ampla-

mente difundida pelos setores de governança, fazendo-nos padecer de uma "governança 

colonialista", tanto quanto de pandemias sanitárias, como esta, mais atual, a COVID-19.
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Como lócus de um enquadramento do racismo institucional da governança expressada 

pela crise sanitária, eu convido a refletir o setor da Educação Escolar Indígena, área em que 

atuo. Acrescentada da perniciosa polêmica do “trabalho remoto” que eclodiu na universi-

dade por motivo de isolamento frente ao perigo do coronavírus.

Neste emaranhado de significantes, é importante avaliar desapaixonadamente a questão, 

para poder enxergar a movimentação do estabilishment, como também, o posicionamento 

dos parceiros da política de educação superior para povos indígenas. Esmiuçando as atitu-

des controversas que surgem no bojo deste conglomerado de repertórios, para conseguir 

vislumbrar uma saída ao difícil, mas não especialmente novo, impasse. Vamos abordar este 

tema junto com outros dois interessantes na triangulação das ideias que pretendo deixar 

exposta neste comunicado: ação e resistências advindas dos grupos subjugados, a saber, 

os povos indígenas.

O MOVIMENTO DE PROFESSORES FRENTE AS BARREIRAS SANITÁRIAS

É conhecido de todos, que desde que eclodiu a pandemia e com ela a necessidade de 

isolamento social, este foi o momento em que nos encontramos mais vulneráveis na cadeia 

de produção da proteção institucional para cumprimento dos protocolos de segurança. 

Nossa segurança, vida e existência sempre tiveram que ser asseguradas por nossa organi-

zação própria, autônoma e isolada.

Uma parte desse legado, faz parte, é certo, do exercício da Autonomia de nossa organi-

zação própria. 

Entretanto, chamo atenção que uma parcela mais alargada deste conjunto de signifi-

cantes, faz jus ao jogo polifônico que a palavra “autonomia” tende a nos (in)formar. Sendo 

assim, Autonomia para decidir as próprias escolhas não significa desassistência do Estado 

em matéria de políticas públicas de saúde, educação e saneamento (entre outras). 

No que diz respeito às políticas públicas, estamos carentes de uma maneira tão grave, 

fazendo-nos jus de uma pactuada congruência dos princípios da vulnerabilidade tão gritan-

tes, que configura um cenário naturalizado, inclusive por nós mesmos. É algo que talvez já 

faça parte instituída da sociedade, de tal maneira que temos setores inteiros dedicados a 

salvar nossa alma, já que o nosso corpo não faz parte do corpo da sociedade, uma vez que 

não aparecemos em quase nenhum dos indicadores de dignidade da pessoa humana. Esta 

é uma tendência regularizada das práticas políticas da nação brasileira que não consegue 

ser superada, à revelia de tantos avanços sociais conquistados.

Uma parte deste legado de invisibilidade e/ou inexistência se deve ao pensamento de 

que não tínhamos até então um quadro intelectual consolidado. Quanto a este legado, 

temos confrontado a percepção colonialista, apontando os limites do seu entendimento do 

que seja intelectus e intelectualidade. E outra parte se deve a leitura equivocada (?), de que 
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é sinônimo de povos indígenas a expressão ‘contra o estado’. Eu quero me deter enfatica-

mente nesta parte, visto que, o que ocorre de fato, é o Estado contra os povos indígenas, de 

modo que é importante ficar claro que não somos povos ausentes de organização estatal. 

Temos nossas próprias organizações políticas. Estas, por sua vez, são ignoradas e subsu-

midas pela noção de estado nacional moderno, universal e singular. Esta alegoria essen-

cialista de entendimento político manipula os símbolos de cidadania, cabendo como "uma 

luva", às práticas racistas de cerceamento da participação efetiva da cidadania indígena dos 

espaços de tomada de decisão.

A nossa ausência das bancadas parlamentares se deve muito mais ao fato de que nos 

faltam dispêndios de sustentação de campanhas político partidárias, cujo o preço é muito 

elevado e permeada de questionáveis alianças políticas, em que a posição reservada de 

subalternos é a certeza que nos acompanha em meio às ofertas de parcerias que nos são 

oferecidas.

No que tange aos espaços tecnicamente não partidários, a saber, a Educação, passa-

mos de inoportunos, a admitidos e até esperados em processos de formação acadêmica, 

mas não contamos ainda com a mesma receptividade quando somos nós os docentes e 

pesquisadores das faculdades que "cuidam" do nosso projeto de "educação indígena". O 

mesmo problema se estende ao conteúdo dos cursos, que, a meu ver, são extremamente 

teóricos e de baixa aplicabilidade prática para a comunidade. Incluo aqui, especialmente as 

licenciaturas, por razão do imbróglio que une Educação das/nas Aldeias às Secretarias de 

Educação. Uma disposição teórica a qual permeia a ideia da "formação política" de sujeitos 

que, certamente, são compreendidos como sujeitos despossuídos de de razão e conheci-

mentos, tanto de educação, quanto política. Dentro desta tendência da formação indígena, 

que aponto amiúde, o fato da maior oferta de vagas voltada para área da formação de pro-

fessores, a boa notícia é que os professores indígenas são profissionais atuantes dentro 

da comunidade. A outra é o déficit de diversas outras competências, como fica patente na 

manutenção das barreiras sanitárias.

Um fator de amplo destaque neste período de pandemia é a mobilização dos profes-

sores indígenas em função de instituir as barreiras sanitárias. Os professores, assim como 

os bolsistas de iniciação à docência (PIBIC), os bolsistas do programa de residência peda-

gógica (PRP) e também os pós-graduandos, se lançaram na linha de frente para atender 

diretamente as barreiras sanitárias. A pergunta que fica: que expertises possuímos, nós 

professores, para atuar numa barreira sanitária, do ponto de vista dos protocolos de biosse-

gurança? Sendo, de todo modo, os professores o componente mais apto dentro da comuni-

dade indígena para fazer a interlocução entre o Estado e a comunidade. Mas essa aptidão 

diz respeito às questões pedagógicas e não exatamente em relação aos cuidados especí-

ficos que são pertinentes à área da saúde.
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Foi com muita preocupação que assistimos o resultado de contágio de nossos parentes, 

colegas de profissão nos meados da pandemia. Porém, temos nos professores um reposi-

tório de esperança da segurança da nossa população, sendo eles os articuladores entre o 

Estado e a comunidade. Comunidade essa que, por sua vez, é leiga e encontra-se muitas 

vezes alheia aos protocolos do próprio Estado, já que assim foi construída a relação entre 

povos indígenas e os setores do Estado Nacional. Ressalto que isso não foi exatamente uma 

questão de escolha, por uma iniciativa própria, mas especialmente porque assim se consti-

tuiu a governança, demarcando um espaço de distanciamento entre a identidade indígena 

e o exercício da cidadania.

Participa deste cálculo os programas de ações afirmativas construídos até agora, muito 

em função de um tipo específico de formação, na personificação da licenciatura intercul-

tural. Esta com ênfase nas questões culturais da sociedade indígena, mas como haja dito, 

onde fica a funcionalidade prática deste programa para a comunidade como um todo, prin-

cipalmente em razão da pandemia?  Que tipo de treinamento a formação em licenciatura 

nos habilita para atuação numa barreira sanitária? E os equipamentos de segurança, quem 

nos fornece? E os casos de infecção, como podem ser tratados, tendo em vista a desestru-

turação do setor de saúde em Terras Indígenas? Quantos leitos de UTI temos disponíveis 

para atendimento desta complexidade? E os casos de afastamento urbano, a realidade de 

uma diversidade de Aldeias indígenas, como serão realizadas as transferências dos enfer-

mos para tratamento adequado? Esses são os questionamentos pensados e resolvidos da 

perspectiva da negligência que gera a necessidade de pôr em prática a nossa autonomia. 

Porém, chamo atenção para o tema delicado que se constrói em torno da problemática que 

é acrescentada pela pandemia COVID-19.

Dentro desse quadro, se destacam ainda, e mais uma vez, as mulheres que prontamente 

se adaptaram às novas questões que foram se apresentando, mostrando-se sensíveis e 

perspicazes na postura de resistência. Sendo elas as responsáveis pela articulação de cam-

panhas globais e mobilização de redes de aquisição de alimentos e materiais EPI para as 

barreiras, por meio de financiamento coletivo junto a rede de parceiros da causa indígena. 

Com destaque para esta região do Mato Grosso do Sul, de onde eu escrevo, a atuação de 

lideranças do coletivo de mulheres Guarani e Kaiowá, Kuñague Aty Guasu. Como também 

foi o caso do coletivo de mulheres Terena, pertencente aos povos do Pantanal, que provi-

denciaram a confecção de sabão para distribuição nas barreiras sanitárias, movimentando, 

desta maneira, a rede de artesania local e os saberes da medicina natural na produção dos 

materiais de limpeza, tanto quanto de máscaras para distribuir entre a comunidade.

Entretanto, retomando para concluir meu raciocínio, vamos considerar as contradições que 

a pandemia acrescentou ao setor de educação, tema desta exposição em especial. Destaco 
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o episódio das atividades remotas que criou uma cisão da/na compreensão das estratégias 

de resistência dos povos indígenas. Neste sentido, assistimos à confluência de um impasse: 

de um lado vem à tona a questão didática da qualidade da educação em modo online, ao 

mesmo tempo levanta a questão de que a plataforma online cumpre a função de impedir a 

participação dos acadêmicos indígenas nas atividades remotas que incluem vídeoaulas e 

webconferências, necessitando principalmente acesso a pacote de dados de internet banda 

larga, devido ao volume de dados recorrentes na transmissão e participação instantânea des-

sas atividades. Neste caso, quem mais sofre são os alunos habitantes de aldeias mais distan-

tes das cidades que se colocam em risco no trânsito até os municípios para conseguir acessar 

a recepção de sinal das antenas de celular que não são disponibilizados pelas operadoras em 

territórios indígenas, quiçá o que podemos dizer sobre cabeamento de fibra óptica que distri-

bui o acesso à rede mundial de computadores, uma ferramenta imprescindível, na atualidade, 

como modo complementar dos componentes de ensino.

Dentro do bojo destas contradições, o que se tornou latente foi a atuação política dos 

setores de esquerda, que no engajamento da campanha de oposição ao atual presidente, 

foi capaz de fazer uma campanha tácita contra a permanência dos povos indígenas no sis-

tema de educação. Ao condenarem as atividades remotas, os movimentos sociais de opo-

sição esqueceram que nos colocar contra o acesso seja de qualquer forma de atividade 

de ensino, ficam automaticamente comprometidos tanto nos vínculos empregatícios dos 

professores indígenas que em sua maioria são dependentes de contratos temporários de 

trabalho, isto é, um vínculo frágil que o corte radical das atividades de ensino, significa o 

desemprego de um grande contingente de trabalhadores. A mesma problemática se apre-

senta aos acadêmicos bolsistas que possuem em seus contratos com os repasses dos 

recursos federais de auxílio estudantil, uma cláusula de cancelamento do recurso quando o 

aluno estiver desligado das atividades ofertadas pela universidade.

Neste caso, às dificuldades que impõe novos desafios para a resistência da integridade 

dos povos indígenas, juntou-se o fato de que os vínculos empregatícios com a rede estadual 

e municipal de educação, assim como o programa de auxilio estudantil, a saber, bolsas de 

iniciação à docência, foi o que garantiu o abastecimento de itens de consumo alimentar nas 

aldeias, uma vez que muitos setores privados realizaram cortes no quadro de funcionários. 

Como exemplo da iniciativa privada, cito o caso da empresa JBS, onde trabalham vários 

profissionais indígenas, residentes das aldeias da Reserva de Dourados-MS, Jaguapiru e 

Bororó, que depois do contágio de cerca de 58 trabalhadores, um vindo a óbito, tomou 

como medida para sanar o problema o afastamento dos funcionários sem prestar atendi-

mento às famílias157.

157. Cf. OLIVEIRA, 2020 para mais detalhes da ação da empresa.

https://racismoambiental.net.br/2020/06/12/contaminacao-de-indigenas-em-dourados-partiu-de-frigorifico-da-jbs/
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INCLUSÃO DIGITAL NO CALENDÁRIO REMOTO: OS DESAFIOS PARA PERMANECER 

NO SISTEMA DE ENSINO

Este artigo examinou a luta dos povos indígenas contra a COVID-19, no que tange aos 

aspectos da permanência dos acadêmicos indígenas regularmente matriculados no ensino 

superior, lançando luz aos desafios de continuar seus estudos no modo remoto do sistema 

de ensino, medida que foi adotada pelas universidades públicas do país, com ênfase no 

caso das instituições públicas de ensino da região da Grande Dourados.

Foi detectado o impacto que o baixo índice de formação da área da saúde que colocou 

desafios à articulação dos povos indígenas frente as políticas públicas e governança.

Por sua vez a falta de uma equipe multiprofissional da área da saúde sobrecarregou uma 

responsabilidade ao grupo de professores indígenas na organização da linha de frente das 

barreiras sanitárias, avaliando o quanto essa demanda nos colocou vulneráveis frente à 

COVID-19.

Outro aspecto importante da exposição ora esboçada, foi a polêmica construída em rela-

ção às atividades remotas, devido à ausência de um programa de inclusão digital que con-

temple as áreas indígenas no fornecimento de serviços públicos, como, por exemplo, acesso 

a rede de internet, utilizada mundialmente como espaço complementar de atividades de 

ensino.

No presente momento, me encontro envolvida num programa de difusão do sistema de 

rede de internet oferecida pelo MEC (Ministério da Educação) por meio das universidades 

públicas brasileiras (Eduroam), com a instalação de um ponto de internet via rádio e a ins-

talação de uma sala com seis computadores numa das maiores aldeias da região, a saber, 

Reserva Indígena de Dourados, onde residem quase 18 mil habitantes. No entanto, a inicia-

tiva encontra uma série de restrições para a instalação que não ocorreu até o momento, 

devido às condições de precariedade com saneamento básico e fornecimento de água 

para o espaço comunitário cedido pela liderança local em conjunto com a comunidade, que 

conta com fornecimento intermitente de água. Isso traz dificuldades de implementação de 

um programa de inclusão digital que coloque os acadêmicos indígenas em conexão com 

as atividades universitárias que se encontram em modo virtual, devido ao isolamento social 

que é única forma segura até o momento de evitar o contágio pela COVID-19.
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LA CASA COMO ESPACIO DE 
RESISTENCIAS EN TIEMPOS DE COVID-19.  
Comunidades de cuidado para una política feminista antirracista158

KARINA BIDASECA159

A Toni Morrison

“Sin comunidad no hay liberación, no hay futuro, sólo el armisticio

más vulnerable y temporario entre yo y mi opresión.” 

Audre Lorde

I. LA CASA

Toni Morrison es una de las escritoras que más ha escrito acerca de la casa y la justicia 

racial. La casa del 124 en Bluestone Road retratada en Beloved, su obra emblemática, en 

el sur esclavista de los Estados Unidos en 1873, conserva: “los pensamientos de las muje-

res del 124, pensamientos indecibles, no dichos”, escribió. Beloved, la niña asesinada por 

su madre esclavizada y Sethe, víctima de la muerte social, rodean el unheimlich (Freud), 

el extrañamiento, donde se halla el límite los fundamentos de nuestro juicio ético sobre la 

esclavitud. Sin embargo, cuando advertimos que en el período que abarca los años 1882 a 

1895, entre un tercio y la mitad de la tasa media de mortalidad negra correspondía a niños 

menores de cinco años (BHABHA, 2002, p. 28), nos enfrentamos al dilema de juzgar el acto 

acometido. 

Sethe, la madre esclava que en un acto de amor decide matar a su hija Beloved, para 

sustraerla de la apropiación de su amo, era una paria en la sociedad postesclavista de los 

EEUU. La casa agrisada de Bluestone Road 124 tenía un maleficio: “todo el veneno de un 

bebé” (p. 11). Sethe sufre la muerte social. Nadie visita la casa maldecida del 124. Sethe 

supo lo que significa para una mujer que alejen a sus hijos cuando sus pechos están llenos 

158. Una versión anterior fue publicada en el Boletín 3 Ancestralidad, antirracismo y actualidad. La pandemia racializada. CLACSO, julio 2020. 
https://www.clacso.org/boletin-3-ancestralidad-antirracismo-y-actualidades/. Traducido al inglés en el Devloping Ecnomics Blog: The 
Home, The World: Anti-Racist Feminist Politics and Communities of Care in a Pandemic. https://developingeconomics.org/2021/03/31/
the-home-the-world-anti-racist-feminist-politics-and-communities-of-care-in-a-pandemic/ abril, 2021. 
159. Pensadora feminista e investigadora de CONICET en NUSUR (Núcleo sur sur de estudios poscoloniales, performances, identidades 
afrodiaspóricas y feminismos), IDAES/UNSAM. Coordina el Programa Sur-Sur CLACSO) y es integrante del GT Afrodescendencias y pro-
puestas contra-hegemonicas de CLACSO.

https://www.clacso.org/boletin-3-ancestralidad-antirracismo-y-actualidades/
https://developingeconomics.org/2021/03/31/the-home-the-world-anti-racist-feminist-politics-and-communities-of-care-in-a-pandemic/
https://developingeconomics.org/2021/03/31/the-home-the-world-anti-racist-feminist-politics-and-communities-of-care-in-a-pandemic/
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de leche; que la golpeen hasta el hartazgo para quitarle su leche. Fue violada por su amo, 

como también lo era por los otros esclavos de Sweet Home; un eufemismo infeliz para el 

nombre de la plantación que se sostenía bajo un sistema de leyes esclavistas que colabo-

raron en ese trágico destino. Si una esclava se fuga es doblemente castigada; tras ella se 

pierde la capacidad reproductiva de fuerza de trabajo esclavo. La sociedad esclavista que 

debe permanentemente producir nuevos esclavos para su reproducción, se ve amenazada. 

(BIDASECA, 2010, p. 5).

Insistentemente repite: “No era una historia para transmitir. La olvidaron como una pesa-

dilla”160. ¿Qué es aquello que debe olvidarse prontamente antes de ser transmitido; qué 

debe permanecer oculto, silenciado para no interrumpir y molestar angustiosamente el fluir 

de nuestro presente?, me pregunté en 1996 cuando leí su libro por primera vez. “Esta no es 

una historia para transmitir”; lo hace, dice Homi Bhabha, para que quede grabado en nues-

tro inconsciente. La historia que narra Morrison, “aunque reclama, no es reclamada”

Morrison reflexionó sobre la casa y la raza de este modo: “…prefiero pensar en un mundo 

en el que la raza, en efecto, no sea importante. No pienso en un parque temático, ni en un 

sueño fallido y que siempre falla, ni en la casa paterna con sus muchas habitaciones. Lo 

concibo como un hogar. Por tres motivos. En primer lugar, porque establecer una distinción 

radical entre la metáfora de la casa y la del hogar me ayuda a aclarar lo que pienso sobre la 

construcción racial. En segundo lugar, porque me permite tomar el concepto de la insignifi-

cancia de la raza y apartarlo del anhelo y el deseo, apartarlo de un futuro imposible o de un 

pasado irrecuperable y probablemente inexistente, para acercarlo a una actividad humana 

manejable y factible. En tercer lugar, porque la labor que puedo hacer es eliminar la fuerza 

de las construcciones raciales en el lenguaje. No puedo esperar a que llegue la gran teoría 

de la liberación, defina su funcionamiento y haga su trabajo. Asimismo, tanto las cuestiones 

relativas a la raza como las relativas al hogar son prioritarias en mi obra y han propiciado, 

de una u otra forma, mi búsqueda de la soberanía, así como mi abandono de esa búsqueda 

apenas he reconocido su disfraz” (Conferencia en la Universidad de Princeton, 1994).

Homeplace es aquel lugar que, en su Yearning. Race, gender and cultural politics (1990)  

bell hooks 161 concibe como un sitio de resistencia y lucha por la liberación contra el racismo 

blanco: 

Desde que el sexismo delegó a las mujeres la tarea de crear y cuidar un hogar, fue la respon-

sabilidad primaria de las mujeres negras de construir hogares domésticos como espacios 

160. Toni Morrison nació en Lorain, Ohio, en 1931. Sus novelas tematizan la cuestión negra en los Estados Unidos, especialmente de las 
mujeres. Publicó Beloved en 1987, con la cual obtuvo el Premio Pullitzer en 1988 y en 1993, el Premio Nobel de Literatura. Otras novelas 
conocidas son: Ojos azules (1970), Sula” (1973), La canción de Salomón (1978), La isla de los caballeros (1981), Amor (2004) y  Una bendición. 
Su libro la fuente de la autoestima fue el último publicado por Ed. Lumen. Falleció el 5 de agosto de 2019. 
161. Su nombre, con minúsculas, es seudónimo de Gloria Watkins. Fue tomado del nombre de su bisabuela, como una forma de dar voz 
a las mujeres negras silenciadas.
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de cuidado contra la brutal opresión racista y la dominación sexista. Históricamente, las 

personas afroamericanas dieron a la construcción del homeplace una dimensión política 

radical. Citando un monje budista –Thich Nat Hahn- que durante la guerra en Vietnam defi-

nió la resistencia como “oposición a ser invadido, ocupado, asaltado y destruido por el sis-

tema (p. 43). 

En el contexto de la pandemia, la casa se transformó en el mundo. Frente a la creciente 

apartheidización, la injusticia colonialista y racial que persisten, la política feminista antirra-

cista que ancestralmente batalla desde la casa, es la fuente de inspiración para las resis-

tencias actuales.

Las historias afrotransatlánticas brillan en la “poética del mar”. Como metáforas, la idea 

del laberinto caribeño frente al Mediterráneo puede desactivar los artilugios neocoloniales. 

La pregunta sobre qué experiencias ocurren en el cuerpo colectivo afectado de nuestro 

tiempo poscolonial de la pandemia abre nuevas reflexiones citando la escritura performá-

tica de la poeta afroamericana Audre Lorde: “Las herramientas del maestro nunca desman-

telarán la casa del amo”, ¿cómo construir un poder global de hermandades minoritarias que 

puedan derribar la casa del amo?

II. EL GRITO

La modelización de la estructuración del racismo entre la población afro, habla de la 

memoria de sus antepasados, transmitida oralmente, silenciando el pasado de africanos 

esclavos, posiblemente para anular las marcas de la marginación, o bien como estrategia 

de inserción en una sociedad blanca que invisibilizando esta población, o construyendo 

guetos para alojarlos, demuestra su fuerte composición de violencia racial.

La negritud femenina en América Latina connota otros rasgos que se fundan en el mito 

de origen. Así como Carole Pateman (1995) discute la tesis lacaniana de la ley del padre en 

la fundación del orden social y apela a la violación de la mujer, según Suelí Carneiro: 

En Brasil y en América Latina la violación colonial perpetrada por los señores blancos a mujeres 

negras e indígenas y la mezcla resultante está en el origen de todas las construcciones 

sobre nuestra identidad nacional, estructurando el decantado mito de la democracia racial 

latino-americana que en el Brasil llegó hasta sus últimas consecuencias. Esa violencia 

sexual colonial es también el cimiento de todas las jerarquías de género y raza presentes en 

nuestras sociedades configurando aquello que Ángela Gilliam define como la gran teoría 

del esperma en la formación nacional a través de la cual, y siguiendo a Gilliam, el papel 

de la mujer negra es rechazado en la formación de la cultura nacional; 2. la desigualdad 
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entre hombre y mujer es erotizada; y 3. la violencia sexual contra las mujeres negras ha sido 

convertida en un romance (CARNEIRO, 2002, p.  4).

Desde este lugar se torna de especial importancia pensar las violencias, particularmen-

te, las de las luchas de las mujeres negras frente a la cosificación sexual perpetuada por 

la violencia de la mirada cosoficante del varón blanco. Como un ser hipererotizado, cuya 

función primaria es satisfacer el deseo sexual y la reproducción,los cuerpos femeninos ne-

gros resisten la cosificación. La hipersexualización de los cuerpos negros de las mujeres es 

objeto de tratamiento constante en el pensamiento del feminismo negro.

En los últimos años la estatua del doctor James Marion Sims había sido bajada de su 

pedestal en Central Park en Nueva York. “Conocido en los Estados Unidos como el padre 

de la ginecología moderna, nacido en Carolina del Sur, Sims estudió medicina y la practicó 

en una sociedad todavía esclavista en Alabama entre 1835 y 1849. Allí, según consta en sus 

cuadernos, llevó a cabo operaciones a una decena de esclavas. Posteriormente se des-

plazó a Nueva York, donde fundó el primer hospital para mujeres en 1855. Fue pionero en la 

intervención de fístula y también inventó el espéculo y otros instrumentos médicos que se 

utilizan actualmente. Los activistas han denunciado durante años que sus logros se basaron 

en experimentos con esclavas afroamericanas” (NUEVA YORK, 2018).

El estado de Nueva York, comenzó a negociar la abolición de la esclavitud en 1799 y 

emancipó a todos los esclavos el 4 de julio de 1827. No obstante, amos como John Dumont 

renunciaron a emancipar a las esclavizadas. Sojourner Truth, conocida por el célebre dis-

curso “Acaso no soy una mujer”, a finales de 1826 se fugó hacia la libertad con su hija menor, 

Sophia. Su otra hija y su hijo se quedaron atrás. Truth se enteró de que su hijo Peter, de 5 

años de edad, había sido vendido ilegalmente a un hombre de Alabama. Llevó el asunto 

ante los tribunales y consiguió el regreso de Peter. Es uno de los primeros en que una 

mujer negra desafió con éxito a un hombre blanco en un tribunal de los Estados Unidos. El 

1 de junio de 1843, Isabel Baumfree cambió su nombre por Sojourner Truth, dedicando su 

vida al metodismo ya la abolición de la esclavitud.162 En 1850 sus memorias fueron publi-

cadas bajo el título “La narrativa de la verdad de Sojourner Truth: Una esclava del norte.” 

Dictó sus recuerdos a un amigo, Olive Gilbert, ya que no sabía leer ni escribir. Ese mismo 

año, Truth habló en la primera Convención Nacional de Derechos de la Mujer en Worcester, 

Massachusetts. Empezó a viajar con el abolicionista George Thompson, y le habló a multitu-

des sobre esclavitud y derechos humanos (BYOGRAPHY.COM EDITORS, 2018).

162. En 1844, se unió a la Asociación de Northampton de Educación e Industria en Northampton, Massachusetts. Fundada por abolicio-
nistas, la organización apoyó una amplia agenda de reformas incluyendo los derechos de las mujeres y el pacifismo. Conoció allí a los 
abolicionistas Guillermo Lloyd Guarnición, Frederick Douglass y David Ruggles.



155

Luego de manifestaciones multitudinarias en las ciudades por el asesinato de George 

Floyd el 25 de mayo de 2020 en la ciudad de Minnesotta, monumentos de esclavistas y 

racistas fueron derribados: en Indianápolis, Indiana; Rocky Mountain, Carolina del Norte; en 

Roanoke y Norfolk, Virginia, en proceso de remoción. En Richmond se derribó la estatua 

de Jefferson Davis, presidente de la Confederación. "Jefferson Davis era un racista y trai-

dor que huyó de nuestra ciudad mientras sus tropas llevaban órdenes de quemarla”, dijo el 

alcalde, Levar Stoney (EBRAHIMJI; MOSHTAGHIAN; JOHNSON, 2020).

III. AMÉFRICA

El radicalismo de las Mujeres de color y la “Amefricanidad” en el pensamiento de la filó-

sofa feminista Lélia González, quien mostró la silenciada construcción de la mujer negra en 

la historia oficial de Brasil tiene una decisiva influencia en América Latina. En este proceso 

la intersección de los sistemas de opresión social, el sexismo, racismo han contribuido a 

esa desaparición.

En la colonia la historia fue escrita por los colonizadores europeos, todos ellos en su 

gran mayoría hombres blancos letrados. Sin embargo, hubo esclavizadas y esclavizados 

que dominaron la escritura y dejaron relatos importantísimos. Tal es el caso de Rosa María 

Egipcíaca da Vera Cruz, una  mujer ex esclavizada que escribió un libro sobre su visión en el 

siglo XVIII. O de Esperanza García quien escribió una carta al gobernador de Piauí en 1770 

para reclamar por malos tratos del administrador de hacienda real en la que trabajaba. O 

de otra mujer negra, María Firmina dos Reis que fue la primera mujer en publicar un libro en 

Brasil en 1859 (citado en Cartilla Somos todas rainhas, 2011).163

Lélia González había sido profesora universitaria y sus estudiantes, entre las y los que se 

cuentan Viana, la recuerdan como una gran pensadora y activista que dejó un legado muy 

importante para el feminismo negro, que era incipiente en Brasil. González había escrito, 

junto con el autor argentino radicado en Brasil, Carlos Hasenbalg, un libro titulado Lugar de 

negro (1982). En una sociedad periférica del sistema capitalista, edificada sobre la demo-

cracia racial sustentado por Gilberto Freyre, el lugar del negro era componer la gran masa 

marginal creciente. Para las mujeres negras – as màes pretas, las empleadas domésticas y 

las mulatas –, ese lugar era, sin dudas, sostienen los autores, mucho más frágil. 

El pensamiento de Lélia González era radical. Estaba atravesado por el debate sobre 

la misceginación y la violencia sexual de la esclavitud, recuperado por la feminista Suelí 

Carneiro. No dudó en criticar a la izquierda brasilera de los setentas, por reproducir la injusti-

cia racial; al feminismo por no reconocer esa opresión, y al movimiento negro por reproducir 

163. Este es el trabajo de rescate de esas voces femeninas silenciadas que están llevando adelante grandes mujeres en torno de la 
Colección Historia das Mulheres Negras: Pasado, Presente e Futuro y cuya autora Giselle Cristina dos Anjos Santos me obsequió recien-
temente en gran el encuentro de mujeres de Brasil Fazêndo Genero con participación de activistas, artistas e intelectuales de la región.
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la opresión sexual. Para contestar al cientificismo académico, se valió del psicoanálisis y de 

intelectuales negros como Fanon. Las marcas del legado fanoniano en el feminismo negro 

de Brasil nos permiten interpretar la categoría de amefricanidad164 de Lélia Gonzalez.

Lélia de Almeida, nacida el 1 de febrero de 1935 en Belo Horizonte, penúltima y décimo 

séptima hija de padre negro y madre india, con oficios de ferroviario y de empleada domés-

tica. Su biografía narra la capacidad de la joven que logra atravesar la barrera de color, ingre-

sando en la universidad y convirtiéndose más tarde en profesora universitaria. Un hecho 

importante que permite comprender esta movilidad ascendente es el trabajo que su madre 

realiza para una familia italiana, como ama de leche de una niña cuya madre falleciera en el 

parto. Lélia tenía la misma edad que la niña huérfana y las unía lazos afectivos y en la edad 

escolar la familia ofreció pagar los estudios de Lélia. "Estudié con mucha dificultad. Los libros 

eran prestados por las colegas hasta llegar a la Universidad" (citado por VIANA, 2011, p.  48)165. 

Resulta importante destacar en el relato que destaca lo que percibió la jovenal haber 

atravesado el sistema educativo brasilero: "al llegar a la universidad ya estaba emblanque-

cida", escribió. Destaca como esa ideología del emblanquecimiento opera en el individuo. 

Es ese el momento en que, según Viana, busca el "acogimiento espiritual en el candomblé 

a pesar del respeto a sus raíces culturales católicas, y su posición favorable a la teología de 

la liberación. Es en esa práctica religiosa anteriormente tenida por ella como primitiva que 

encuentra otro código cultural, mas próxima de su religiosidad porque está "mas africani-

zada que occidentalizada" (VIANA, 2011, p.  3).

Este momento puede leerse como el paso a la concientización sobre qué significa ser 

mujer negra en Brasil y en América. En ese camino Lélia González trabajará por desmitificar 

la consabida democracia racial, en el contexto de un fuerte compromiso político que pro-

voca su expulsión de Facultad de Filosofía de Campo Grande y Filosofía, Ciencias y Letras, y 

su convite a la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en el período de recrudeci-

miento del régimen militar, cuando fue sospechada por los órganos de seguridad de buscar 

adeptos a la doctrina marxista.

La joven universitaria se impacta con la efervescencia de la comunidad negra joven en el 

contexto de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos166, y las guerras de libera-

ción de pueblos africanos negros de lengua portuguesa, cuyas voces tendrán un lugar en el 

libro. Entre ellos la figura de Abdías do Nascimento, líder del Teatro Experimental del Negro, 

y el desempeño de las jóvenes valientes mujeres negras en la formación del Movimiento 

Negro, marcando su posición, denunciando que en "esa herencia cruel de la esclavitud en 

164. Cf. GONZALES, 1988 p. 73.
165. Véase VIANA, 2011.
166. El jornal Quilombo, editado por el Teatro Experimental del Negro, mantendrá correspondencia con la revista Presencia Africana y con 
figuras internacionales (VIANA, 2006 p. 36).
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el continente americano el destino de la mujer negra era ser objeto de producción y repro-

ducción sexual" (VIANA, 2006, p. 64).

Para la pensadora brasilera fueron las mujeres negras cariocas las precursoras del movi-

miento autónomo de las mujeres en el feminismo negro. Próximos a celebrarse el Año 

Internacional de la Mujer en 1975, en el  seno del movimiento negro se desarrollan escritos 

sobre la actuación política de las mujeres. El testimonio de Joana Angélica, citado por Viana, 

menciona el trabajo realizado sobre el libro de Fanon Piel negras… en un momento en que 

"estábamos tirando las máscaras blancas" (VIANA, 2011, p. 64). Estas jóvenes escribieron un 

documento en el que denunciaban la herencia cruel de la esclavitud en el continente ame-

ricano, el destino de la mujer negra como objeto de producción y reproducción sexual. Para 

ellas el fruto de esa «cobarde procreación de los colonizadores es que, aclamado como un 

único producto nacional que puede ser exportado: la mujer mulata brasilera. Pero si la cali-

dad de este producto es considerada como alta, el tratamiento que ella recibe es extrema-

damente degradante e irrespetuoso» (GONZÁLEZ y HASENBALG, 1982, p. 36).

El debate sobre lo simbólico en el Colegio Freudiano que Lélia González co-fundó en 

1975/6 en Río de Janeiro, fue clave para vivenciar sus experiencias religiosas dentro del 

candomblé, la dimensión de la ancestralidad, con la naturaleza, con los animales, con la 

energía cósmica (HELENA THEODORO, citada por VIANA, 2011). Sin dejar de trabajar en el 

Movimiento Negro Unificado (MNU)la articulación entre raza y clase: "Hoy, decía Lélia, no da 

más para sustentar posiciones culturalistas, intelectualistas divorciadas de la realidad vivida 

por las masas negras, colocada por el MNU en esa articulación" (VIANA, 2011, p. 80) Las 

mujeres dentro del MNU se encontraban con que su militancia política era menospreciada. 

Nació así REMUNEA – Reunión de Mulheres Negras AQUaLTUNE – en el que participaba 

Lélia González, imprimiendo en sus trayectorias de vida una marca de innegables conse-

cuencias. Como es posible leer en su libro: 

"También nosotras, mujeres negras, además de la denuncia de blanqueamiento del hombre 

negro, en términos de casamiento, discutimos los problemas relacionados a la educación 

de nuestras crianzas, control de natalidad, como nuestra participación en el proceso de libe-

ración del pueblo negro y en la lucha contra el racismo. Analizamos también la situación de 

la mujer negra en cuanto empleada doméstica en el marco de la reproducción del racismo 

inclusive por parte de muchas militantes blancas del movimiento de mujeres" (citado por 

VIANA, 2006, p. 87).

En 1982 Lélia González escribe una gran contribución titulada mulher negra na sociedade 

brasilera. Uma abordagem político-económica, en que expone su mirada crítica a Gilberto 

Freyre sobre los casamientos interraciales, que fueron hechos sobre la violencia de mujeres 
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negras por parte de la minoría blanca dominante – señores de los ingenios, traficantes de 

esclavos, etc. – "¿Cómo fue que ocurrió que el mito tuvo tanta divulgación? ¿Qué es lo que 

oculta? ¿Qué lugar ocupa la mujer negra?", se preguntaba, desde su propia vivencia como 

luchadora feminista negra, por esa articulación de racismo y sexismo. 

En una lengua llamada “Pretogués” que es inspirada en la fundadora del Colectivo de 

Mujeres Negras NIZINGA, Lélia González para caracterizar la influencia de las lenguas de 

los pueblos africanos que fueron esclavizados en Brasil, la intelectual afrofeminista Vilma 

Pidade inventa el concepto de “doloridad”: “Doloridad, por lo tanto, contiene las sombras, 

el vacío, la ausencia, el habla silenciada, el dolor causado por el Racismo. Y este Dolor es 

Prieto” (2021, p. 19).

IV. POÉTICA ERÓTICA DE LA RELACIÓN

La exploración acerca del pensamiento situado y del afrocentrismo en la obra de la artista 

cubana de color Ana Mendieta nos ubica en su casa de La Habana, en su cuidado por amas 

negras y su exilio posterior a los 12 años de edad. Las prácticas de éstetesis femeninas 

transatlánticas, tomando la obra de la artista en Oaxaca, México y en Cuba, para abrazar los 

conceptos organizadores de “territorios de la memoria”, “arte feminista situado y descolo-

nial”. Momentos de la obra de la artista entre los años 1977 a 1982 me permiten desarrollar el 

concepto de “poética (erótica) de la Relación”, acuñado por mí en la inspiración del cruce de 

obra de Édouard Glissant y Audre Lorde, como propia de la territorialización de la memoria.

Ana Mendieta es exilio, es devenir, es hermandad erótica fraguada en los poemas de la 

afrofeminista Audre Lorde; es la posibilidad de la transmutación en otros seres; es la posibi-

lidad de reunirnos en las fuerzas de la energía del cosmos, del universo estallado y de crear 

una “poética erótica de la Relación”, concepto que acuñé en un texto reciente forjado en la 

síntesis del pensamiento glissantiano y afrofeminista lordeano (BIDASECA, 2019). 

En 1961, Ana Mendieta, de origen cubano, llegó a Dubuque, Iowa, como refugiada, arran-

cada a la Revolución Cubana por medio de la operación Peter Pan, preparada por la iglesia, 

que se propuso “salvar” a los niños del comunismo. 

Entre sus escritos Ana Mendieta escribe: 

“He estado conduciendo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino —basado en mi propia 

silueta—. Creo que esto ha sido resultado directo de haber sido arrancada de mi tierra natal —

Cuba— durante mi adolescencia. Estoy abrumada por el sentimiento de haber sido arrojada del 

vientre —la naturaleza—. Mi arte es la forma que restablezco los lazos que me unen al universo. 

Es un regreso a la fuente materna. A través de mis esculturas de tierra/cuerpo me hago una sola 

con la tierra. Me convierto en una extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte en una 

extensión de mi cuerpo. Este acto obsesivo de afirmar mis lazos con la tierra es en realidad una 
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reactivación de creencias primigenias … en una fuerza femenina omnipresente, la imagen posterior 

de estar encerrada en el útero; es una manifestación de mi sed de ser.” (MENDIETA, 2021 p. 17).

La tierra habla en Mendieta, documenta obras de tierra específicas de sitio desde su 

exilio a Estados Unidos al regreso a la Cuba natal, pasando por Oaxaca, expandiendo una 

propia temporalidad y abrazando distintos mundos:

1. Iowa, Estados Unidos: Serie Siluetas. Desde 1977 la artista realizó imágenes inquietan-

tes de sus más conocidas “Siluetas”, para las cuales trazó el contorno de su cuerpo en 

la tierra y fango, en el mar, en los árboles, utilizando el fuego en obras como: Ànima, 

Alma soul Ñáñigo brutal (1976); Serie árbol de la vida (Tree of Life Series); Serie Fetiches.

2. Oxaca, México. Salina Cruz, realiza Siluetas y videos, tales como: Ocean Bird y Perro.

3. La Habana, Cuba (1980). Escaleras de Jaruco y Guanabo, desde 1981. Se destacan sus 

esculturas rupestres que se asemejan a petroglifos que talló en piedra caliza, durante 

su regreso a Cuba. Mendieta vio las obras como una fusión con el territorio insular y con 

su ancestralidad indígena taína. Las formas que ella inscribió en las cuevas se refieren 

a antiguas deidades femeninas y maternas. Son vaginas, son rostros femeninos que 

deja esas obras en las paredes de La Cueva del Águila, basándose en la técnica que 

utilizaban los indígenas: La Concha de venus; Maroya Moon/Luna; Bacayú; Madre Vieja 

ensangrentada y Guacar. Nuestra Menstruación.

4. Roma, Italia (1984 y 1985). Consideraremos esta obra desde una episteme afrocentrista. 

En tanto, la “colonialidad del poder y de género” (QUIJANO, 1993; LUGONES, 2008) 

trae aparejada también un modo concreto de producir conocimiento eurocentrado, 

que funciona produciendo categorías que se presentan como universales y a-histó-

ricas, lo cual tiene como consecuencia la ‘homogeneización’ de procesos sociales e 

históricos (BIDASECA, 2019). 

Asimismo, recientemente sus cartas y dibujos que se trazaron durante su estancia en 

Roma, fueron expuestos por el artista Wilfredo Pietro en la Galería Nogueras Blanchard en 

Madrid. En el propio título de la muestra: Tropic-Ana firmaba informalmente su correspon-

dencia con familiares y amigos. Es en una de estas misivas donde contaba desde Nápoles: 

“Querida mamita, nada más unas líneas para darte la buena noticia de que voy a tener una 

muestra en Roma que inaugura marzo 21 la Galería Primo Piano. En fin, mis labores empie-

zan a tener fruto” (BARRIENTOS, 2020).

COMUNIDADES DE CUIDADO EN TIEMPOS DE COVID-19

En mi casa este año estamos celebrando la fiesta de Kwanza, el festival afroamericano de 

la cosecha que comienza el día después de Navidad y dura siete días. Hay siete principios 
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de Kwanza, uno para cada día. El primer principio es Umoja, que significa unidad, la decisión 

de trabajar por y mantener la unidad de sí misma y de la comunidad. El principio para ayer, 

el segundo día, era Kujichagulia: autodeterminación, la decisión de definirnos nosotras mis-

mas, darnos un nombre nosotras mismas, y hablar por nosotras mismas, en lugar de ser defi-

nidas y descriptas por otros. Hoy es el tercer día de Kwanza, y el principio para hoy es Ujma: 

trabajo colectivo y responsabilidad, la decisión de construir y mantenernos unidas nosotros 

mismos y a nuestras comunidades, y de reconocer y solucionar nuestros problemas juntos”, 

escribe Audre Lorde en Diarios del Cáncer en los años de 1980 recordando su casa mientras 

se encontraba en el hospital batallando contra el cáncer de mama. 

Hoy las favelas de Brasil organizan su propia lucha contra el coronavirus. Las mujeres 

en el barrio Paraisópolis de San Pablo, asisten a un incremento de casos desde el mes de 

marzo. El desplazamiento del virus a América del Sur entreveía que estos barrios serían 

devastados. El virus ha afectado desproporcionadamente a las favelas pobres de Brasil, en 

su mayoría negras. En Sao Paulo, las personas que viven en zonas más pobres y contraen 

el virus tienen hasta 10 veces más probabilidades de morir que las personas en áreas ricas, 

según datos publicados por el departamento de salud de la ciudad. Los residentes afro-

descendientes de Sao Paulo tienen un 62 por ciento más de probabilidades de morir por el 

virus que los residentes blancos. Las favelas son una gran casa de activismo y resistencias. 

Abandonadas por los servicios gubernamentales, la nota publicada por el Diario Washington 

Post muestra que las comunidades han creado instituciones paralelas — incluidos el correo, 

Internet y los sistemas de saneamiento — trabajando en los sistemas de salud y de educa-

ción. Una de las alternativas que elaboraron las mujeres fue el programa de “Presidentes 

de la calle” para monitorear y frenar la propagación del virus. “Decidimos crear alternativas 

para que si el gobierno no hacía su trabajo, pudiéramos movilizarnos para prevenir el sufri-

miento en la comunidad”, dijo (LOPES, 2020).

En la favela Complexo do Alemáo de Río de Janeiro se creó una propia base de datos 

para rastrear la enfermedad. La asociación de residentes en la comunidad de Cantagalo de 

Río se unió a una organización no gubernamental local para rociar desinfectante. “Después 

de que Juliana Carmo, de 20 años, viera mensajes que se extendían en las redes sociales 

diciendo a la gente del barrio Honório Gurgel de Río que los climas cálidos frenarían el coro-

navirus y que las máscaras donadas estaban contaminadas con el virus, se asoció con otros 

jóvenes de Río para mapear y combatir las fake news (noticias falsas).” Proymás produjeron 

un video que aborda la desinformación más común y establecieron una línea directa para 

ayudar a las personas, dicen (LOPES, 2020).

 La acción basada en la comunidad es la llave de la puerta de nuestra casa: “Sin comu-

nidad no hay liberación”, expiró Audre Lorde cobijándonos en su casa.

https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-brazil-favela-sao-paulo-rio-janeiro-bolsonaro/2020/06/09/8b03eee0-aa74-11ea-9063-e69bd6520940_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-brazil-favela-sao-paulo-rio-janeiro-bolsonaro/2020/06/09/8b03eee0-aa74-11ea-9063-e69bd6520940_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-brazil-favela-sao-paulo-rio-janeiro-bolsonaro/2020/06/09/8b03eee0-aa74-11ea-9063-e69bd6520940_story.html
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É TEMPO DE SENTIR O TEMPO

JOSILENE BRANDÃO167 

O tempo pediu pra folha dançar

Pra folha dançar e nunca parar

E sempre curar o dia. 

(Tiganá Santana)

PARA AS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA, OS SISTEMAS ADIVINHATÓRIOS JÁ ANUNCIAVAM 

tempos difíceis em 2020. No entanto, podemos admitir que fomos surpreendidos com uma 

pandemia que chegou sem nos dar tempo de respirar, se me permitem uma metáfora. O tom 

de sarcasmo ou de brincadeira inicialmente sobre o vírus tomou conta das redes sociais, 

demonstrando o quanto a sociedade brasileira estava desinformada sobre o grau de letali-

dade da COVID-19.

A negação da gravidade dos impactos da pandemia por parte do presidente da República 

Jair Bolsonaro estabeleceu um processo conflituoso de desestabilidade institucional no 

campo da saúde e das relações entre entes federados. A responsabilidade em criar meca-

nismos de contenção de uma crise sanitária baseada na preservação da vida foi substituída 

por ataques institucionais a quem se preocupou em criar protocolos e procedimentos de 

prevenção e enfrentamento da COVID-19.

A banalização da crise pela sua equipe de governo encontrou ressonância em setores 

da sociedade brasileira que promovem e disseminam discursos de ódio e naturalização da 

morte, como forma de exacerbar preconceitos e violências contra grupos sociais historica-

mente alijados das políticas públicas.

Tempo é orixá, portanto, para nós de matriz africana, é tempo de silenciar para ouvir a 

terra mãe e a natureza. Acreditamos e vivenciamos os orixás como regentes da natureza, 

temos como princípio o zelo pelos recursos naturais como primordial para a nossa sobrevi-

vência. Nossa relação simbiótica com a natureza é representada por uma visão de mundo 

167. Quilombola, Iyalorixa de candomblé no Maranhão, ativista dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Participou da Comissão 
Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais por dois mandatos. É do Fórum Estadual de Mulheres de Axé RENAFRO/MA, do Comitê 
Afrorreligioso de Combate à COVID-19, no Maranhão, empreendedora social da ASHOKA, Produtora audiovisual, Membro do Fórum de 
Cinema Negro e Indígena do Maranhão e coordenadora do Coletivo DAN EJI.
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onde o barro é oferecido para a criação da humanidade pela Yabas168 mais velha, Nanã, 

numa perspectiva de retorno à massa de origem quando da passagem da vida para a morte 

(Iku).

Faz-se necessário relacionar esse processo ao princípio da ancestralidade: nascemos da 

terra, viveremos e retornaremos a ela, concebendo assim a ancestralidade como ciclo de 

uma vida que se transforma, mas não se encerra. Por isso, cultuamos nossos ancestrais. Os 

que já se foram convivem conosco em outra dimensão, que não é o céu como lugar de san-

tificação ou inferno como punição, conforme concebido por outras religiões, mas sim como 

referências e memória viva, que inclusive transitam entre nós, são cultuados e festejados e 

podem nos ajudar a encontrar soluções para os problemas terrestres. 

Esse princípio, que é preciso morrer para nascer de novo, tão bem representado pelas 

sementes, os grãos pertencentes ao orixá Nanã, joga-se na terra, nasce de novo e assim 

segue o eterno ciclo. Representado pelo milho como elemento vivo da prosperidade, quando 

falamos dorme nu e acorda vestido, um grão de milho jogado na terra gera várias espigas 

com centenas de grãos encobertos por suas palhas, demonstrando um processo cíclico 

importante para se explicar que sem fartura não se vive em equilíbrio ou harmonia.

A concessão de um destino concedido por Orumilá nos ensina que ninguém nasce com 

um destino ruim, o meio no qual estamos inseridos é que nos leva a caminhos que não 

resultam em positividade. A ausência de políticas públicas, responsável pelas distorções, 

pertence a uma estrutura de Estado que não oferece oportunidades e nem alternativas de 

superação do fosso da desigualdade social para nossos jovens e crianças.

A garantia de um futuro baseado no itan169 de um velho, que ao saber que sua aldeia 

seria dizimada começou a plantar árvores e todos riam dele, dizendo que tinha enlouque-

cido, e quando lhe indagaram por que todos os dias ele acorda cedo para plantar sementes 

se sabe que irão sucumbir, ele responde: eu não estou plantando árvores para nós, estou 

plantando para os que virão depois de nós. 

Esse princípio também está fundamentado em outro itan, que uma aldeia estava sendo 

atacada e os orixás precisavam sair pra defender e guerrear e a Yabas Oxum guardou toda 

comida que tinha na aldeia e escondeu as crianças dentro de uma cabaça. Assim, quando 

os demais voltaram, pois muitos morreram na guerra, encontraram comida e todas as crian-

ças da aldeia estavam vivas, o futuro estava garantido.

Por fim, interligando a relação direta com a natureza na qual falei no início, a espirituali-

dade de matriz africana tem sua solidez baseada no bem viver e não na busca de santidade 

na regência dos recursos naturais, sendo que nessa constituição os orixás regem cada ele-

mento e, portanto, nós temos a responsabilidade de zelar por ela, sob pena de sucumbirmos. 

168. Orixás femininos no candomblé.
169. Conjunto, histórias, cantos e ensinamentos sobre mitos africanos.
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Deste modo, concebemos Exu, o grande guardião dos caminhos e da comunicação. Nanã, 

como a senhora da terra, do barro, a grande mãe que rege os mangues, a lama de onde não 

se espera é que sai a diversidade do ecossistema dos manguezais, senhora dos cauris, os 

búzios, a primeira moeda do mundo.

Iemanjá, senhora do mar, onde todos os filhos são peixes, representando um cuidado 

maternal regido pela fartura que o mar oferece em suas várias dimensões de profundidade 

e possibilidades. Ogum, o grande criador do ferro, a primeira tecnologia que permitiu criar 

utensílios para facilitar a agricultura e a defesa. Xangô, regente do fogo, através do raio que 

rasga o espaço. Iansã, a senhora dos ventos, que carrega os eguns (mortos) aos seus devi-

dos lugares e também varre da terra tudo que não traz positividade.

Oxum, senhora das águas doces. É impossível vivermos sem água, somos gerados nas 

águas de Oxum já no ventre de nossa mãe. Os rios, lagos, são fontes de vida e fartura. 

Ossayn e Oxóssi, regentes das matas e florestas, com suas folhas sagradas curam a huma-

nidade, são fonte de extração da medicina e lugar de morada dos animais que alimentam 

as mesas, o grande caçador e o senhor das folhas sagradas. 

Obaluaye, o senhor da terra, responsável por levar todas as doenças, o médico dos 

médicos. Oxumarê, o senhor da chuva que proporciona a agricultura e renovação da natu-

reza através das estações, o senhor do belo, a grande serpente que une Orun e Aiyê, como 

espaços de convivência e interligação ancestral e não de purgatório.O belo, a estética que 

nos move para uma autoestima de estar bem consigo e proporcionar ao coletivo boas ener-

gias. O grande Senhor Oxalá, que nos prepara para vida em harmonia e a vitória nas guer-

ras, para que a paz reine.

Para nós, cada orixá exerce uma regência sobre a natureza. Portanto, faz-se necessá-

rio refletirmos sobre os tempos atuais na perspectiva da espiritualidade e reconhecermos 

como fenômenos decorrentes da postura humana o contexto da pandemia, não como forma 

punitiva de Olodumare, mas como reação dos atos humanos.

Dessa forma, o não cuidado com a natureza e a terra vai nos gerar resultados catastrófi-

cos, tendo em vista que os fenômenos naturais encontram amparo na ausência de políticas 

públicas e na profunda desigualdade social a que estamos acometidos.

Metaforicamente, como a pele que recobre todo o nosso corpo como uma espécie de 

proteção, a terra também pode ser compreendida como uma camada protetora da natureza 

e da humanidade. Quando nosso corpo esquenta, nossa pele estoura formando bolhas e 

erupções, assim também é a terra. A Obaluaye foi concedido ser o rei da terra, o senhor que 

leva todas as doenças, portanto a pandemia é compreendida como uma reação da natu-

reza pelo descuido dela pela humanidade.

Desse modo, recorremos aos orixás, e em especial a Obaluaye e Nanã, para que as 

doenças e os processos de passagens cessem. Atoto Baba! Saudamos a Obaluaye pedindo 
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“calma, pai”, na tentativa de esfriar a terra e evitarmos erupções catastróficas. Oferendas 

são feitas aos orixás para que tudo se acalme e volte ao ciclo normal. Em tempos de pan-

demia, observamos a erupção de vulcões, terremotos e vários fenômenos que demonstram 

a reação da terra, dando sinais de que é preciso cuidarmos do planeta. A morte (Iku) ceifa 

vidas e precisa cessar para que o futuro seja garantido.

A pandemia trouxe novos desafios para as religiões de matriz africana, na medida que 

estabeleceu procedimentos sanitários de isolamento e distanciamento social. Somos uma 

religião que tem como princípio a convivência comunitária, processos ritualísticos de incor-

poração, cuidados das pessoas, manuseio de alimentos na realização dos festejos e, auto-

maticamente, aglomeração, pois recebemos muitas pessoas em nossas casas.

Vivenciamos rituais de recolhimento para fundamentos religiosos que exigem isolamen-

tos, mas não se compara com o estabelecido como medida sanitária. A utilização de meios 

tecnológicos para a comunicação entre os membros do terreiro trouxe à tona a exclusão 

dos meios de comunicação e internet de qualidade, na qual nossas comunidades estão 

submetidas. 

Os casos de racismo institucional e religioso aumentaram, na medida em que o poder 

público não reconheceu, ou não estabeleceu, meios de diálogos adequados com as comu-

nidades religiosas de matriz africana para conhecer e considerar suas especificidades nos 

protocolos sanitários. Temos rituais fúnebres específicos, que em tempos de pandemia tor-

nam-se impossíveis de serem cumpridos. De todo modo, há que se cumprir procedimentos 

possíveis dentro das medidas sanitárias que garantam ritos primordiais para nossas crenças. 

A alteração e suspensão dos calendários ritualísticos nos terreiros trouxeram abalos emo-

cionais também para o nosso povo, que se viu impedido de cumprir festejos e fundamentos 

importantes para a preservação de nossas tradições religiosas. 

Para nós, lideranças religiosas, ampliou-se a responsabilidade do cuidar dos outros. As 

pessoas em situação de distanciamento social experimentam diversas situações de deses-

pero, ansiedade, falta de estrutura de sobrevivência diante de uma pandemia. 

Deste modo, a banalização da morte como forma de dizimação da população em desi-

gualdade social torna-se um discurso recorrente e aterrorizador. Vale ressaltar que os grupos 

étnicos, como indígenas e negros(as), são os alvos dos discursos racistas e automatica-

mente desprovidos de atendimentos adequados durante a pandemia. Sendo assim, a esco-

lha de quem será atendido ou terá acesso a medidas preventivas de superação da crise fica 

a critério das instituições, de modo que a morte destes grupos passa a ser gerenciada, na 

medida que se impede seu atendimento de forma sistemática. 

Conforme aponta Silvio de Almeida, a reprodução sistêmica de práticas racistas é estru-

turada na organização política, econômica e jurídica da sociedade. Deste modo, a pandemia 
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encontra aporte no racismo institucional para selecionar quem deve ou não viver ou morrer 

a partir de sua condição racial.

Diversas faces e discursos de uma sociedade marcada por processos de escravidão e 

ditatorial tomam conta das relações, apontando uma grave crise moral, sanitária e política 

longe de ser superada, na medida que encontra ressonância institucional na gestão pública. 

Do ponto de vista organizativo, no Maranhão, instituímos o Comitê afrorreligioso de com-

bate à COVID-19, como forma de estabelecer o diálogo coletivo entre as religiões de matriz 

africana e os poderes constituídos, além de definir estratégias de enfrentamento à pande-

mia e defender os direitos das religiões de matriz africana. 

A orientação às comunidades para acesso aos benefícios sociais também foi uma ação 

estabelecida. No entanto, observa-se que tanto em relação ao auxílio emergencial quanto 

ao acesso à Lei Aldir Blanc, os povos tradicionais de terreiros não foram devidamente assis-

tidos, tendo em vista que os meios de acesso estabelecidos não consideraram as reali-

dades dessas comunidades. Há muito o que se planejar enquanto políticas públicas para 

garantir a sustentabilidade dessas comunidades em tempos de pandemia, tendo em vista 

que historicamente elas não tiveram seus direitos garantidos.

As comunidades de matriz africana são constituídas de valores civilizatórios e, portanto, 

têm muito a oferecer na reconstrução de um futuro pós-pandemia. Faz-se necessário res-

significarmos nossas vidas e reinventarmos novas formas de luta e enfrentamento das 

desigualdades sociais. Restituirmos a valorização da vida e dos afetos como motriz no esta-

belecimento das relações é imprescindível para a reorganização de uma sociedade marcada 

pelas desigualdades sociais. Reafirmar alianças entre povos e comunidades tradicionais na 

defesa de territórios tradicionais como forma de preservação da natureza é primordial para 

a preservação de nossa espécie. Restaurar a ética como norteadora das estruturas políti-

cas e da gestão pública torna-se urgente para a reconstituição da institucionalidade de um 

Estado responsável pela elaboração de políticas públicas que garantam os direitos cons-

titucionais da sociedade. Estabelecer mecanismos de cooperação mútua entre os povos 

visando medidas de redução de danos ao meio ambiente e de recuperação da saúde da 

mãe terra é primordial para a preservação do planeta.
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RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA,  
A MORTE E A POPULAÇÃO NEGRA  

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

CLAUDIA ALEXANDRE170

PARA OS POVOS TRADICIONAIS DE TERREIRO, SEGUIDORES DAS RELIGIÕES DE MATRIZES 

africanas – Candomblés, Umbandas e suas diversas denominações171, a força do orixá 

Obaluayê (Omolu ou Xapanã) se tornou a mais urgente nestes tempos, qundo fomos surpreen-

didos pela pandemia do novo coronavírus. Sua evocação ecoa com o “Ato tô Obaluayê”, ou 

seja, “Obaluaê está em terra façam silêncio!”. Ele é o deus da vida, da morte, das doenças, 

da cura, também conhecido como o médico dos pobres.

A pandemia que nos atravessa iniciou pelo sétimo integrante da família do coronavírus, 

chamado de Sars-Cov-2: o novo coronavírus. Não se sabe ainda o ponto de partida e o 

exato caminho que o vírus percorreu até contaminar o primeiro ser humano neste século 

XXI. Sem o remédio para contra-atacá-lo, as autoridades de saúde fizeram suas recomen-

dações: afastem-se uns dos outros, isolem-se, recolham-se. A COVID-19, doença central 

desta pandemia é a nova peste. Ato tô! 

Neste momento, em que o planeta enfrenta o inimigo implacável do coronavírus, os ter-

reiros ressaltam o poder deste orixá, porque ele é o senhor e conhecedor de todas as 

doenças e de todas as pestes que podem atingir os seres viventes. No Brasil das desigual-

dades, onde mais da metade da população (56%) é negra, evocar o ancestral das doenças 

nos remete ao momento do mito, do “senhor da terra”, evocado para salvar seu povo.

Obaluayê é aquele que no seu mito mais conhecido era um temido conquistador, que 

devastava os povos das terras que conquistava. Em um dos territórios que conquistou na 

terra dos Mahi, das cidades de Savalú e Dassa Zumbê, logo que chegou foi recebido pelo 

170. É jornalista e comunicadora digital. Mestre em Ciência da Religião (PUC-SP) e membro da COJIRA-SP (Comissão dos Jornalistas pela 
Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo).
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povo que já sabia a forma de conter a cólera do guerreiro, pois haviam sido alertados por 

um adivinho. Assim, uma festa com abundantes oferendas foi preparada para a chegada de 

Obaluayê e sua tropa, o que incluia comidas diversas e muita pipoca! 

O povo acolhedor reconheceu Obaluayê como pai, reverenciando-o e saudando assim: 

“Totô hum! Totô hum! Atotô! Atotô! Respeito e Submissão!” (VERGER, 2019, p. 65).

OS TERREIROS E A MORTE

Os seguidores das religiões de matrizes africanas encaram a morte (Ikú) como parte 

importante e complexa do ciclo nascimento, vida (criança, jovem, velho), morte e renasci-

mento. São passagens marcadas por ritos que vão da manipulação do corpo à rituais mortuá-

rios. É de extrema importância a celebração do morto pela sua existência na terra (ayê) e a 

garantia de seu desligamento total, de coisas, símbolos e pessoas, para a sua chegada em 

liberdade no mundo sobrenatural (orùn). Os religiosos acreditam que somente despojado 

das coisas materiais e terrenas ele ganhará força para, se possível, dar proteção aos seus 

familiares na terra. Assim passará a ser cultuado, com festas e oferendas, para que feliz se 

transforme em um ser protetor dos seus.

Entre os rituais obrigatórios, principalmente para os detentores das altas hierarquias de 

um terreiro – pais e mães de santo –, o ritual do axexê é de fundamental importância para 

a continuidade das tradições e manutenção do poder (axé) individual e coletivo dos mem-

bros do grupo. No livro Os nagô e a morte, a antropóloga Juana Elbein dos Santos deta-

lha a importância indispensável dos rituais fúnebres para a comunidade dos Candomblés. 

Segundo ela, na tradição nagô, “quanto mais proeminente, tanto mais haverá vínculos a 

cortar, nada deve reter o morto no ayê” (SANTOS, 2001, p. 220). Os rituais fúnebres são de 

fundamental importância e desta forma indispensáveis.

A morte não é vista como a extinção total, mas sim como uma mudança de estado, de 

plano de existência e de status. A terra é a grande mãe, dela foram moldados os corpos dos 

seres viventes, habitados pela alma, constituído do axé ou energia vital. Em suma, “da terra 

vieste para a terra o entregaremos”. 

Isso responde por que para os povos tradicionais de terreiro, o rito da cremação está 

completamente descartado, assim como torna-se uma infração engavetar o corpo do morto 

ou envolvê-lo em sacos pretos de plástico, já que para esses religiosos o branco também 

é a cor que corresponde ao luto, ou melhor, ao renascimento. O etnólogo José Beniste, no 

livro “Órun-Àiyé” (1997, p. 199), elaborou um capítulo sobre a crença ativa do sistema negro-

-africano nos antepassados e explica:

Entre os yorubá, quando morre uma pessoa, o corpo é envolvido imediatamente numa mor-

talha branca. Antes ele é banhado; se for uma mulher, o cabelo é devidamente penteado 
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e, se for homem, algumas vezes é inteiramente raspado. A condição de estar devidamente 

limpo é para ser bem recebido na morada de seus ancestrais. Em algumas regiões, um 

pouco do cabelo, das unhas dos dedos dos pés e das mãos do falecido é cortado e guar-

dado para o 2º. Enterro, que ocorrerá dias ou semanas depois (BENISTE, 1997, p. 199).

Ao lidar com a finitude da vida terrena, as tradições de matrizes africanas veem casos 

de morte natural como perfeitamente resolvidos, após o cumprimento dos rituais fúnebres, 

mas encaram como um problema angustiante a morte prematura, aquela que alcança o 

indivíduo sem que este tenha alcançado a velhice e concluído o seu destino, sendo, por-

tanto, anormal. Há uma complexidade na separação do corpo causada por suicídio, homicí-

dio, acidente ou ainda por uma doença letal. A morte prematura é também aquela que pode 

acometer abruptamente a pessoa por ação de um inimigo. Por isso, o indivíduo deve passar 

boa parte de sua vida na religião, valendo-se de recursos oraculares, rituais e oferendas 

para garantir sua proteção e de toda a comunidade contra infortúnios. 

Existe um orixá chamado Ikú, a morte, que deve ser desvencilhado o máximo possível. 

O mal destino não deve acometer um corpo prematuramente; a velhice é a única forma 

normal de encarar o fim, a volta para os braços da terra.

Ikú é a divindade masculina encarregada de se aproximar dos seres humanos para tomar-

-lhes a vida. Na concepção do sistema de crença de tradições nagô-yorubá, existe um reino 

do mal, conhecido como Ajogun onde se abrigam os sentimentos negativos que prejudi-

cam a humanidade, representados por pelo menos 200 + 1 emoções. 

São considerados como guerreiros que contêm forças do mal e que perturbam o homem 

durante a vida. Os oito principais: Ikú: a morte – o rei dos Ajogun; Àrùn: a doença (peste), con-

siderada a esposa de Ikú; Òfò: a avareza; Ègbá: o ócio; Òrán: os problemas; Épè: a maldição; 

Èwón: a prisão; Ésè: a aflição (compêndio de todos os demais males). Interessante ressaltar 

que nenhum desses males se opõe às ordens do Deus Supremo Olodumaré, pois através da 

ação do reino de Ajogun a humanidade aprende e desenvolve virtudes (JAGUN, 2017, p. 925). 

Ainda sobre Ikú, é importante ressaltar que trata-se de uma família. Ikú, que tem como 

esposa Àrún, teria quatro filhos: a apreensão (èèmó), a loucura (werè), a infecção (èèrán) e 

a deformidade (àidára) (JAGUN, 2017, p. 1057).

OS AFRODESCENDENTES E A PANDEMIA NO BRASIL

Especialistas dizem que o problema das pandemias numa sociedade hipermoderna como 

a que estamos vivendo é o resultado do nosso distanciamento em relação ao desequilíbrio 

com o meio ambiente. No caso do novo coronavírus o que sabemos é que ele já estava 
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identificado desde os anos 60, mas que apenas circulava entre animais, em morcegos. Há 

uma linha de estudos que traçou um caminho da contaminação primeiramente em porcos, 

que teriam sido infectados pelos morcegos.

Como sabemos, o fato de serem hospedeiros pode ter possibilitado o processo de mul-

tiplicação, cujo o destino final seria a produção de um novo vírus que acabou por afetar 

humanos. A conclusão é da dificuldade cada vez maior de se enfrentar na atualidade pan-

demias como a do novo coronavírus, diante de uma devastação da natureza e do desprezo 

aos ecossistemas. Ao entrar em contato com animais que hospedam vírus desconhecidos, 

os seres humanos estão cada vez mais  transportando para todos os cantos do mundo 

vários tipos de vírus.

As tradições de matrizes africanas priorizam o homem totalmente integrado à natureza. 

Dizem: “kosi ewé losi orisá” (sem folha não há orixá), mas também não haverá vida sem 

orixá. Porque cada uma das divindades do panteão africano está totalmente integrada à 

natureza e de uma forma bem complexa sustenta cada corpo humano na terra (ayê), em 

perfeita harmonia com o mundo invisível (orùn), lugar de nove espaços onde estão Olorùn, 

o Deus Supremo, os orixás, os mortos e o duplo de cada ser vivente no ayê. 

Essas tradições seguem o pensamento de que não há separação, todos os elementos 

estão interligados, do visível ao invisível. Se a natureza estiver em desequilíbrio, as pessoas 

também estarão. As pestes, as doenças fazem parte deste sistema, mas quando atingem 

agressivamente seres humanos exigem que os próprios seres humanos desenvolvam 

tecnologias para enfrentá-las.

A pandemia do novo coronavírus tem impactado a população negra, que historicamente 

vive em vulnerabilidade. No Brasil, é nos 56% desta população (preta e parda) que temos o 

maior percentual de pobreza. Isso já coloca em desvantagem esses brasileiros que sofrem 

com os piores índices sociais: falta de acesso à educação, aos serviços públicos básicos 

e ao atendimento de saúde. Pelos menos 65% da população atendida pelo SUS (Serviço 

Único de Saúde), também é negra.

Boa parte dessas pessoas vive em periferias e favelas, muitas vezes sem condições de 

atender ao protocolo básico de cuidados sanitários: lavar as mãos, evitar aglomeração e, 

até mesmo,  fazer o distanciamento social.

Outros agravantes, por parte do Ministério da Saúde, foram a subnotificação dos casos 

e a demora do recorte racial nos pacientes e vítimas da Covid-19, que só começaram a ser 

considerados 30 dias após começarem as ações de contenção de contaminação comuni-

tária. A inclusão de raça/cor nos registros de atendimento só foi possível graças à mobiliza-

ção coletiva de representantes do movimento negro.

A população negra, para além do racismo institucional, tem suas especificidades e sofre 

com comorbidades como hipertensão e diabetes. A revelação alarmante de que há uma 
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morte para cada três brasileiros negros internados coloca no centro da discussão o quanto 

o racismo atinge estas  pessoas no Brasil. Dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão 

mostram que a própria instituição não possui nenhum tipo de recomendação aos especia-

listas,  quanto à predominância do problema da pressão alta entre negros e negras, o que 

mostra total desprezo por esta especificidade. Mais do que isso, de um modo estrutural, 

esses dados mostram a falha nas políticas públicas de saúde e a total desatenção à saúde 

da população negra.
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UMA LEITURA PRELIMINAR A PROPÓSITO 
DA PANDEMIA DE COVID-19 E A TRAJETÓRIA 

RECENTE DAS CONTAS PÚBLICAS

AGLAS WATSON BARRERA172

1. INTRODUÇÃO

A crise desencadeada pela pandemia da COVID-19 (Sars-CoV-2) trouxe à tona um 

debate sobre as causas, as consequências e as lições decorrentes desse evento. O texto 

a seguir pretende contribuir nesta complexa discussão, privilegiando um recorte baseado 

em um enfoque econômico. Propõe-se que os efeitos econômicos do fenômeno em aná-

lise podem ser divididos em dois grupos: de curto prazo e de longo prazo. Os de curto 

prazo são bastante evidentes, acentuadas perdas na produção de bens e serviços em 

nível mundial, acompanhadas de perdas de emprego e de renda das firmas e das famílias, 

e consequente diminuição da receita governamental destinada à provisão de serviços 

públicos. Os efeitos de longo prazo são menos claros. Contudo, é possível afirmar que a 

pandemia colocou em tensão, mais uma vez, a estratégia de crescimento e desenvolvi-

mento econômico seguida pela humanidade. A necessidade de conciliar o uso e explora-

ção dos recursos renováveis e não renováveis, de interesse da sociedade humana com 

as necessidades de preservação e reprodução das outras formas de vida existentes no 

planeta é cada vez mais importante, e crescente a evidência de que isso só se tornará pos-

sível através de ações coordenadas em termos internacionais e por organismos suprana-

cionais. Não apenas para enfrentar a instabilidade decorrente dos fenômenos climáticos 

e sanitários, como também para a elaboração de estratégias de intervenção que evitem 

ou amenizem eventos como o que hoje aflige a humanidade. Neste artigo, a discussão 

estará voltada para os efeitos de curto prazo, analisando-se os desafios que a pandemia 

traz para a gestão das finanças públicas com base em uma retrospectiva de sua evolução 

recente.
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O artigo está dividido em três seções, além desta breve introdução. A segunda seção, 

a mais extensa, concentra-se, no impacto da pandemia sobre as finanças públicas. Esta 

escolha se justifica na tese consensual na ciência econômica de ser o gasto público uma 

das variáveis-chave no curto prazo para a reversão e superação das flutuações próprias do 

ciclo econômico. Os efeitos da presença do setor público na economia contemporânea se 

estendem sobre diversos setores da vida social e, esta presença, por sua vez, está direta-

mente associada ao volume de recursos de que o setor público dispõe. Dessa forma, qual-

quer evento que altere significativamente tais recursos acarretará consequências imediatas 

e consideráveis sobre o conjunto dos indivíduos. Na segunda seção, é analisada a evolução 

recente das contas públicas no Brasil e são discutidas algumas hipóteses sobre os desafios 

que a pandemia trouxe para a gestão da política econômica em geral e a política fiscal, em 

particular. Dados secundários, procedentes de publicações oficiais, são utilizados para ilus-

trar as hipóteses e interpretações sugeridas no texto. 

A terceira seção aborda, de forma muito breve, algumas inferências sobre o diagnóstico 

resenhado na segunda seção, propondo algumas considerações críticas que devem ser 

úteis para o alargamento do debate sobre as possibilidades e os alcances da política fiscal 

no contexto pós-pandemia. Esta seção pode ser vista como uma conclusão preliminar do 

artigo.

2. O CENÁRIO GERAL E A EVOLUÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS NO BRASIL 

Na maioria dos países os efeitos da Pandemia do COVID-19 sobre as atividades eco-

nômicas já foram evidenciados. As estimativas, embora oscilem com frequência, apontam 

para uma diminuição geral da produção de bens e serviços em nível mundial, o produto 

mundial, calculada – em outubro deste ano – em 4,4% aproximadamente, segundo o Fundo 

Monetário Internacional, FMI.173 

A Tabela 1, a seguir, mostra as taxas de crescimento do PIB de 2019 e as taxas projeta-

das para 2020 e 2021, para um grupo de países selecionados.  Estes sugerem que, como 

resultado da Pandemia, alguns países perderão um volume de renda equivalente, ou supe-

rior, ao crescimento obtido nos dois últimos exercícios. Embora essas projeções sejam dife-

rentes das apresentadas no mês de junho pelo FMI e o Banco Mundial, elas desenham um 

173. O Produto Mundial constitui um indicador agregado aferido pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, respectivamente, 
a partir das estatísticas nacionais de Produto Interno Bruto, PIB, fornecidas pelos 192 países que fazem parte do Fundo, no caso do pri-
meiro, e dos 188 países que fazem parte das Nações Unidas, no caso do segundo. Os valores publicados por essas instituições diferem 
dos originais publicados por cada país, devido a que os últimos são apresentados, via de regra, em moeda doméstica. Alternativamente 
em termos nominais (a preços correntes) ou em termos reais (a preços constantes ou de um determinado ano base), enquanto os primei-
ros, isto é, os divulgados pelo FMI e o Banco Mundial, estão expressos em termos da paridade do poder de compra (purchasing-power-
-parity). A maioria dos países estima o produto anual com base na metodologia uniforme do Sistema de Contas Nacionais (System of 
National Accounts), cuja última versão foi publicada em 2008. Para efeitos de comparações internacionais é necessário utilizar o método 
da paridade do poder de compra que – mesmo com algumas ressalvas – permite contornar as limitações decorrentes das diferenças nas 
taxas de câmbio. Para maiores detalhes ver Feijó e Ramos (2017).
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cenário  econômico só comparável ao da Crise de 1929.174 O Brasil, por exemplo, apresentou 

taxas de crescimento de 1,3%, em 2017 e 2018, e de 1,1% em 2019, o que significa que, em 

se confirmando as taxas projetadas na tabela, o PIB do país retroagirá neste ano a valores 

inferiores aos de 2016, ano de crescimento negativo. O mesmo ocorrendo com o México e 

os Estados Unidos, cujas taxas de crescimento, entre 2017 e 2019, foram de 2,4%, 2,9% e 

2,3%, e de 2,1%, 2,2% e -0,3%, respectivamente. Ainda, segundo a tabela, a exceção a essa 

tendência poderá ser a China, que deverá experimentar crescimento de 1,9% em 2020; este 

percentual, ainda que inferior ao do ano de 2019, que foi de 6,1%, mostra um crescimento  

positivo, comportamento diferente do que será observado na maioria dos países.175  

Tabela 1 

Taxa de variação real e projetada da economia mundial 2019 – 2021

Países selecionados 

Em porcentagem 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Economia mundial 2,8 -4,4 5,2 Economias emergentes 3,7 -3,3 6,0

Estados Unidos 2,2 -4,4 3,1 China 6,1 1,9 8,2

Zona do Euro 1,3 -8,3 5,2 Índia 4,2 -10,3 8,8

Japão 0,7 -5,3 2,3 Brasil 1,1 -5,8 2,8

Reino Unido 1,5 -9,8 5,9 México -0,3 -9,0 3,5

Fonte: Elaboração do autor com base em Fundo Monetário Internacional - World Economic Outloock, de Outubro de 2020

No Brasil, assim como na maioria dos países, a pandemia teve como uma de suas prin-

cipais áreas de impacto as finanças públicas. A necessidade de implementar medidas de 

combate imediato, tanto no âmbito da saúde (aquisição de equipamentos, criação de hos-

pitais de campanha, dentre outras) quanto na área econômica e social (fornecimento de 

crédito às empresas e concessão de auxílio emergencial destinado aos segmentos mais 

vulneráveis), obrigou os governos a rever as metas estabelecidas sobre os gastos públicos. 

Especificamente, constatou-se um abrandamento no controle da despesa e a suspensão 

174. Os números que aparecem na Tabela 1 podem ser encontrados na publicação Perspectivas da Economia Mundial de outubro de 2020. 
E, como é esperável para toda estimativa, podem diferir dos números que efetivamente sejam alcançados ao final deste ano de 2020. 
Disponível em: https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects;   https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020  acesso em 24 out. 2020. 
175. As taxas de crescimento de 2017 e 2018 citadas no parágrafo, e que não aparecem na Tabela 1, foram extraídas do World Economic 
Outlook, de outubro de 2020, publicação já mencionada, e cotejadas com as divulgadas pelo IBGE, para o caso do Brasil.

https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
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das metas de superávit primário. No caso do Brasil, estas medidas derivaram do reconhe-

cimento de uma situação de calamidade pública por parte do governo e do congresso.176 

O FMI, referindo-se às iniciativas desenvolvidas pelas autoridades governamentais na 

maioria dos países, afirma que: “metade das medidas fiscais esteve constituída de gastos 

adicionais ou renuncia tributária; a outra metade correspondeu de assistência de liquidez, 

incluindo oferta de crédito, e garantias e aportes de capital desde o setor público”.177 O 

debate, no momento em que estas linhas são redigidas, e que provavelmente prevalecerá 

até os primeiros meses do ano de 2021, gira em torno de dois quesitos: a) o prazo até o qual 

se estenderão tais medidas, e b) qual será o impacto, fiscal, financeiro e também social, de 

sua eventual interrupção ou da sua continuidade no próximo ano. 

2.1. As Contas Públicas e a evolução recente da política fiscal

A análise da situação fiscal envolve a observação da trajetória da receita, da despesa, do 

resultado fiscal e da dívida pública dentre outras variáveis relevantes. Informações a res-

peito estão à disposição dos interessados em diversos canais, publicações oficiais, portais 

e revistas.178 Com base nisso são elaborados diagnósticos em que se busca caracterizar o 

quadro prevalecente das contas públicas e, adicionalmente, identificar os fatores determi-

nantes do comportamento destas variáveis ao longo de um determinado período. A partir 

desse ponto, e de acordo com uma determinada visão, enfoque ou abordagem sobre os 

caminhos que devem ser seguidos para melhorar o estado das contas públicas e a contri-

buição do setor público ao conjunto da economia, é formulada uma determinada política 

fiscal. 

A Tabela 2, a seguir, apresenta alguns indicadores da evolução fiscal do Brasil no perí-

odo entre 2005 e 2017, durante o qual o país esteve sob a administração dos presidentes 

Lula e Dilma Rousseff e sob a administração tampão do governo Temer. Nela encontramos 

as estatísticas relativas às Necessidades de Financiamento do Setor Público, um dos prin-

cipais indicadores do déficit público, decomposto em três medidas, o déficit primário, o 

nominal e a despesa com juros179. A primeira coluna retrata o resultado nominal das contas 

176. As estatísticas oficiais disponíveis até novembro de 2020 relativas ao impacto das medidas de combate à COVID-19 sobre as contas 
públicas indicam perda de receita de R$ 27,5 bilhões, aumento na despesa da ordem de R$ 587,6 bilhões e um impacto total sobre o resul-
tado primário de R$ 615,1 bilhões. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/
novembro/2020-11-24-transparencia_coletiva_covid.pdf; acesso em 15 nov. 2020.
Segundo o Banco Mundial o custo das ações de combate à COVID-19 está estimado em R$ 713,4 bilhões (US$ 135,4 bilhões), ou 10,4 por 
cento do PIB. Disponível em: https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/overview#1; acesso em 15 nov. 2020.
177. FMI Monitor Fiscal, outubro de 2020.
178. Como, por exemplo, o portal da Secretaria do Tesouro Nacional, www.tesouronacional.gov.br; o portal do Banco Central do Brasil: 
www.bcb.gov.br; e o do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas www.ipeag.gov.br; dentre outros.
179. As necessidades de Financiamento do Setor Público constituem um indicador do estado das contas públicas, internacionalmente 
aceito. Este pode ser construído levando em conta diversos graus de agregação, ou seja, ele pode ser medido: a)  por esfera de governo: 
Governo Federal; Governos subnacionais, Governo Central — Governo Federal, INSS e Banco Central – e Empresas Estatais; ou b) de 
forma agregada:  Governo Geral – Governo Federal mais Estados e Municípios; Setor Público Não Financeiro e Setor Público Consolidado.

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/novembro/2020-11-24-transparencia_coletiva_covid.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/novembro/2020-11-24-transparencia_coletiva_covid.pdf
http://www.tesouronacional.gov.br
http://www.bcb.gov.br
http://www.ipeag.gov.br
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públicas, a terceira coluna, apresenta o resultado primário — a diferença entre a despesa 

e a receita não financeira, enquanto a segunda coluna traz a despesa associada aos juros 

da dívida pública180. É importante destacar que existem duas óticas, ou metodologias, para 

a mensuração do déficit: a metodologia acima da linha e a metodologia abaixo da linha.  

Quando se utiliza a abordagem acima da linha, o déficit resulta da comparação do fluxo 

de receita com o fluxo de despesa. Já quando se trabalha com a metodologia abaixo da 

linha, o indicador é calculado levando-se em consideração as mudanças nos passivos con-

tratados pelas entidades do setor público junto ao sistema financeiro, as necessidades de 

financiamento. As instituições responsáveis por construir estas medidas são a Secretaria 

do Tesouro Nacional, STN, e o Banco Central do Brasil, BCB, o BACEN.181 

Observa-se que ao longo de todo o período retratado na tabela o resultado nominal foi 

deficitário. Porém deve-se notar que até o exercício de 2013, este indicador permaneceu 

em torno de 3,0% do PIB. Daí em diante, o déficit atinge um valor equivalente a duas e até 

três vezes a média do período anterior, especificamente nos anos de 2015 e 2016. Repare, 

no entanto, que o peso relativo da despesa com juros supera o do resultado primário. A 

tabela 2, em resumo, mostra que, até o exercício de 2013, o setor público conseguiu aufe-

rir recursos que lhe permitiram cobrir suas despesas primárias, como o denota o resultado 

primário positivo. De 2014 em diante, a situação se inverte, observando-se que a despesa 

primária supera a receita primária.  

O resultado primário positivo foi estabelecido como meta de política fiscal nos primeiros 

anos da administração Fernando Henrique e mantida pela administração Lula. O saldo pri-

mário positivo permitia ao governo cobrir parcialmente a despesa com juros. Todavia, como 

esta última sempre ultrapassou o saldo primário — como mostrado na terceira coluna da 

tabela —,  o governo era, e continua, obrigado a contratar nova dívida para cobrir a diferença.
  

Tabela 2

Evolução das Necessidades de Financiamento do Setor Público Consolidado 
2005 – 2017 (segundo o conceito abaixo da linha)

Em % do PIB

Ano Nominal Juros Primário

2005 -3,5 -6,1 3,7

2006 -3,6 -5,7 3,2

2007 -2,7 -4,9 3,2

2008 -2,0 -4,3 3,3

180. Para uma descrição detalhada dos conceitos e indicadores de tamanho do setor público aceitos na literatura correlata ver o Manual 
de Estatísticas Fiscais do Banco Central do Brasil de 2019.
181. Para uma exposição comentada dos conceitos e metodologias de aferição do resultado orçamentário e financeiro do Setor Público 
pode se consultar Giambiagi (2016), em particular o capítulo 2.  Uma discussão das implicações analíticas e para a formulação de políticas 
da utilização dos diversos conceitos  de déficit público encontra-se em Blejer e Cheasty (Editors) (1991), texto do qual existe versão em 
português editada pela Secretaria do Tesouro Nacional em 1999, e, adicionalmente, em Gobetti e Schettini (2010).
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2009 -3,2 -4,5 1,9

2010 -2,4 -4,4 2,6

2011 -2,5 -4,6 2,9

2012 -2,5 -5,3 2,9

2013 -3,0 -4,7 1,7

2014 -6,0 -5,5 -0,6

2015 -10,2 -8,4 -1,9

2016 -9,0 -6,5 -2,5

2017 -7,8 -6,1 -1,7
Fonte: Elaborado pelo autor com base em IPEA, Carta de Conjuntura 38, jan-mar 2018, p.2 0.
Os dados originais são do Banco Central do Brasil.

Enquanto a economia manteve taxas positivas de crescimento, a expansão da receita, 

concomitante ao crescimento do PIB, garantiu espaço para a continuação de uma política 

de expansão do gasto e, por tabela, da dívida pública. Esta linha de ação predominou até o 

fim do primeiro mandato do governo Dilma. 

Como é sabido, após o processo de impeachment, ainda em 2016, se produz uma mudança 

na política fiscal. A equipe econômica do governo Temer assumiu o comando da política 

econômica com um diagnóstico e um programa que tem pontos em comum com a linha 

seguida pela equipe liderada por Paulo Guedes. 

A componente fiscal da política econômica em curso no Brasil é tipificada como uma 

de consolidação fiscal, segundo seus formuladores182. Essa proposta se caracteriza por 

uma ênfase no controle da despesa e a defesa da redução do tamanho do setor público, 

envolvendo tanto a diminuição da administração direta e indireta, bem como o número das 

empresas estatais. Esses eixos se complementam com o estímulo à desregulamentação da 

economia; um dos principais vetores da política econômica da atual administração. 

Esta linha de ação se apoia em diagnóstico que afirma que o país experimentava um 

desequilíbrio fiscal de natureza estrutural, cuja origem pode ser encontrada na Constituição 

de 1988; o mesmo que as administrações federais que se sucederam ao longo dos últimos 

trinta anos não conseguiram equacionar, antes porém o teriam agravado. 

2.2. O diagnóstico 

A visão dominante entre boa parcela dos analistas em relação aos fatores que teriam 

levado ao desequilíbrio as contas públicas inclui, entre os mais importantes, os seguintes: 

182. Ver, por exemplo, a Carta de conjuntura do IPEA nº 48 do 3º T de 2020, em especial a Nota técnica. 
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• Os compromissos, benefícios e direitos, incorporados na Constituição Federal de 1988, 

particularmente aqueles relativos à área social, os quais são pressionados pelo cresci-

mento da população.

• A introdução de percentuais mínimos das receitas públicas destinados a estas áreas183, 

acompanhado de mecanismos automáticos de ampliação destes percentuais.  

• A política de atualização real do salário mínimo.

• A existência de segmentos do funcionalismo com uma estrutura de remuneração pouco 

sensível às flutuações da receita pública184.

• A sistemática dos benefícios inerentes ao regime previdenciário de segmentos do 

funcionalismo.

Esse conjunto de fatores é indicado como responsável pelo crescimento desproporcio-

nal da despesa relativamente aos ingressos do setor público. Segundo Rezende, Oliveira e 

Araújo (2007), o conjunto de fatores propiciou a predominância das denominadas despesas 

obrigatórias no orçamento, o que é caracterizado na literatura correlata como rigidez do 

gasto público. Esse fenômeno diminui o grau de liberdade dos gestores no que tange à alo-

cação de recursos em outras áreas, que não as mencionadas, retirando assim flexibilidade 

à gestão financeira e orçamentária e impedindo-a de se adaptar as flutuações inerentes aos 

ciclos da economia185. 

A Tabela 3 ilustra de forma parcial as tendências assinaladas pelos proponentes do diag-

nóstico em foco186. Nela se observa o peso relativo, em porcentagem do PIB, de algumas das 

principais áreas de despesa do Governo Central (Governo Federal, INSS e Banco Central). 

A saber, os setores de educação, saúde e a área social (que envolve os subsetores de 

assistência social, previdência social e trabalho). Adicionalmente, aparecem os percentuais 

relativos ao conjunto da despesa com pessoal e de investimento. Pode-se constatar que, 

no período de 2004 a 2013, a despesa primária total187 elevou sua participação em pouco 

183. No caso específico do Estado de São Paulo, por exemplo, a saúde recebe 12% da receita recebe 12% dos impostos estaduais e dos 
demais recursos provenientes de Imposto de Renda – IR, Fundo de Participação Estadual – FPE e Impostos sobre Produtos Industrializados 
– IPI. A educação, que em outros estados recebe 25%, recebe no mínimo 30% da receita resultante de impostos compreendida a prove-
niente de transferências. As universidades recebem 9,57% do ICMS, o setor de habitação 1% do ICMS e a Fapesp 1% da receita de impostos.
184. Ver interessante estudo sobre a evolução da despesa dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público durante o período 
1985-2004 de autoria de Mendes (2006), Para evidências recentes da evolução da participação destes setores nos orçamentos públicos 
das diversas esferas de governo pode-se consultar o artigo da Adriana Fernandes publicado em 2016 em veículo de alcance nacional. 
Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,despesas-de-legislativos-e-judiciarios-crescem-acima-dos-gastos-
-sociais,10000066855>, acesso em 26 fev. 2021. Bem como as pesquisas do IPEA sobre esta matéria  inseridas na seção de análise da 
Política Fiscal destinada às finanças subnacionais, como por exemplo a publicada na Carta de Conjuntura 41 do 3º Trimestre de 2018. 
Disponível em:<    https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/181126_cc41_secao_financas_publica.pdf>. acesso 
em 26 fev. 2021.  
185. Para uma exposição do diagnóstico, ver Rezende (2015) e Rezende, Oliveira e Araújo (2007).
186. Afirma-se que de forma parcial porque que na tabela 3 não estão incluídas as Empresas Estatais e nem os governos subnacionais, 
isto é os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.
187. Entende-se por despesa primária toda e qualquer despesa destinada à realização das políticas públicas, nesta categoria não estão 
incluídas as despesas de natureza financeira: amortização de dívida e juros. Geralmente a despesa primária é constituída pelas rubricas 
de pessoal, custeio e investimento.

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,despesas-de-legislativos-e-judiciarios-crescem-acima-dos-gastos-sociais,10000066855
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,despesas-de-legislativos-e-judiciarios-crescem-acima-dos-gastos-sociais,10000066855
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/181126_cc41_secao_financas_publica.pdf
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mais de dois pontos percentuais como proporção do PIB, saindo de 15,59% para 18,89%. 

Note-se que esta trajetória é quase totalmente explicada pelo denominado gasto social, 

que passou de 7,69% para 9,82%. Dentro desse grupo merece destaque, embora não esteja 

destacado na tabela, o gasto relativo à previdência social, que no período passou de 6,48% 

para 7,59%188. Observa-se que, em termos agregados, a despesa com pessoal e de investi-

mentos do Governo Central diminuiu ou teve aumento pouco significativo em porcentagem 

do PIB. 

A análise da evolução das contas públicas, de 1990 em diante, sugere que a expansão 

da despesa foi enfrentada através de vários instrumentos, dentre os quais destacam a cria-

ção de mecanismos de flexibilização dos usos da receita, algumas iniciativas de reforma 

institucional, e a criação de contribuições e/ou a alteração frequente de suas alíquotas. 

Alguns exemplos nesta linha são: o Fundo Social de Emergência, lançado em 1990, durante 

o governo Fernando Henrique; as mudanças na estrutura dos benefícios previdenciários 

nos governos FHC e Lula; a instituição da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira, CPMF, e a Contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre 

as operações realizadas com combustíveis, Cide-combustíveis, bem como as várias tentati-

vas de reedição da CPMF sob outras denominações.

Tabela 3

Despesa primária do Governo Central – 2004-2013
Em % do PIB

2004 2008 2012 2013

Gastos Sociais 7,69 8,22 9,34 9,82

Saúde 1,64 1,57 1,77 1,72

Educação 0,70 0,87 1,43 1,43

Pessoal 3,76 3,75 3,55 3,49

Investimento 0,53 0,81 0,79 0,79

Outros 1,26 1,20 1,41 1,65

Total 15,59 16,42 18,28 18,89

Fonte: Elaboração do autor com base em dados organizados por M. de Almeida originariamente extraídos do Siafi,  Apud  Rezende (2015), 
p. 75. 

Segundo Rezende, Oliveira e Araújo (2007), a periódica expansão da despesa levou as 

administrações federais a privilegiar a utilização de fontes de receita de alta elasticidade 

e, de preferência, não sujeitas à divisão com os governos subnacionais, este é o caso das 

contribuições189. Essa direção de política conseguiu ser funcional ao Governo Federal em 

188. Estes valores podem ser conferidos na fonte utilizada para a construção da Tabela 3. Cf. Rezende (2015), p. 75, Tabela 14.
189. A estrutura tributária do país é constituída de impostos e contribuições, e, segundo estabelecido na Constituição Federal, enquanto 
os primeiros devem ter sua receita dividida entre as três esferas de governo, as segundas não estão sujeitas a essa norma.
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particular enquanto a economia apresentava taxas de crescimento positivas. Segundo os 

autores indicados, entre 1995 e 2005, enquanto a despesa com seguridade social e segu-

ro-desemprego cresceu 50%, em termos reais, a receita das contribuições sociais o fez em 

80%. 

O comportamento das receitas e despesas associadas ao setor saúde, assistência e pre-

vidência, reunidas sob o orçamento da seguridade social, exemplifica o dilema enfrentado 

pelos responsáveis das finanças públicas. Os ganhos obtidos com a receita oriunda das con-

tribuições sociais, que permitiam abrir algum espaço, ainda que transitório, na gestão fiscal 

e, ao mesmo tempo, cumprir com a meta de superávit primário, eram parcialmente esteri-

lizados pela necessidade de aplicação de percentuais fixos dessa receita no gasto social. 

E, como este último experimentava uma trajetória crescente, esses ganhos, em lugar de 

se tornar um fator de alivio permanente sobre as finanças públicas, deviam ser igualmente 

destinados novamente na área social. A isso os autores chamam de efeito cremalheira190. 

O diagnóstico finaliza com a seguinte conclusão: sob o impacto da diminuição do ritmo de 

crescimento da economia mundial e o fim do ciclo das commodities a economia brasileira 

perdeu dinamismo. A persistência em uma visão que subestimava o tamanho dos dese-

quilíbrios fiscais e continuava dando ênfase ao gasto público como principal ferramenta 

de política anticíclica, ocasionou a forte deterioração das contas públicas, como mostrado 

na Tabela 1. A partir de 2014, apesar do desempenho ainda positivo do PIB191, o resultado 

primário se torna negativo e nessa condição vai permanecer nos próximos exercícios192. 

Então, como hoje, a incapacidade do setor público em mostrar controle sobre sua despesa 

seria um dos fatores a explicar, de um lado, o ceticismo do setor privado no que diz respeito 

à ampliação dos investimentos produtivos, e, de outro lado, o comportamento da taxa de 

juros básica e de mercado, que se mantinham em níveis elevados – acima de dois dígitos.

2.3. O desempenho recente: uma primeira avaliação  

Em 2016, sob o marco do diagnóstico descrito, começou a ser implementada a denomi-

nada política de contenção fiscal, cujas linhas mestres foram expostas na seção anterior. 

Entre as principais medidas formuladas sob esta orientação se incluem o teto de gastos (EC 

nº 95 de dezembro de 2016), a transferência antecipada  de recursos por parte de instituições 

190. Cf. Rezende, Oliveira e Araujo (2007) p. 20 e ss.
191. Entre 2012 e 2014 as taxas de crescimento do PIB do Brasil foram  de 1,9%, 3,0%, 0,5% , respectivamente. Disponível em: https://
www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=series-historicas&utm<_
source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa>, acesso em 26 fev. 2021.
192. A propósito do resultado primário, existe uma forte controvérsia sobre qual teria sido seu valor efetivo neste período por causa das 
operações contábeis realizadas pelo governo com a finalidade de apresentar valores de despesa inferiores aos executados, as denomi-
nadas pedaladas fiscais. Operações que consistiam no atraso de repasses às instituições financeiras do setor público e privado respon-
sáveis pela operacionalização de programas sociais.  Recurso que teve início ainda na administração FHC e que serviu como argumento 
para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Operações que o Senado Federal reconheceu como válidas dois dias depois do 
Impeachment. Disponível em: https://economia.ig.com.br/2016-09-02/lei-orcamento.html, acesso em 26 fev. 2021. 

https://economia.ig.com.br/2016-09-02/lei-orcamento.html
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financeiras do setor público em favor do Tesouro Nacional193, a Reforma Trabalhista (lei nº 

13.467 de julho de 2017), a Reforma da Previdência (EC 103 de novembro de 2019), e, mais 

recentemente, a proposta de Reforma Administrativa do Governo Federal, apresentada em 

setembro de 2019 e ainda em discussão no Congresso. 

Nas linhas seguintes, com base na leitura de alguns dos indicadores macroeconômicos 

básicos, é apresentada uma análise do desempenho da economia no período recente, o 

objetivo é avaliar a contribuição dessa nova política ao comportamento das contas públicas.  

Segundo seus formuladores, no curto prazo essa política almeja a recuperação da credi-

bilidade da política fiscal e a estabilização da trajetória ascendente da dívida pública; e, no 

médio prazo, almeja a elevação das taxas de poupança e de investimento da economia bra-

sileira, principalmente do setor privado. As primeiras estimativas sobre os cenários econô-

micos mais prováveis, após as primeiras medidas (teto de gastos e a reforma da legislação 

trabalhista), sugeriam que o resultado primário, então negativo em 2017, poderia se tornar 

positivo ao redor de do ano de 2025, desde que preservadas uma série de recomendações 

sobre salários e despesas primárias do setor público e sob um conjunto de hipóteses sobre 

a taxa de juros, a taxa de câmbio e a taxa de crescimento do PIB194.

Em consonância com a recuperação do controle sobre as contas públicas esperava-se a 

diminuição da taxa de juros básica. Dessa forma, o efeito combinado de uma taxa de juros 

declinante com o barateamento do custo de geração de emprego, decorrente da nova 

legislação sobre os contratos de trabalho, deveria contribuir à diminuição das taxas gerais 

de juros de mercado (incidentes sobe o crédito corporativo e o crédito pessoal, em suas 

várias formas) e, consequentemente, ao aumento do investimento e do nível de emprego. 

A Tabela 4 mostra a taxa de crescimento do PIB para o período 2014 – 2020 (segundo 

trimestre de 2020). Constata-se que em 2017 o PIB experimentou um crescimento de 1,32%; 

significativamente superior à estimativa do Instituto de Fiscal Independente, IFI, que era 

de 0,46%. O que levou a hipótese de uma célere recuperação da economia nos exercí-

cios seguintes. Porém, o que se observou foi exatamente o contrário. Assim o demonstra 

a comparação entre as taxas de crescimento previstas e as efetivamente alcançadas. As 

primeiras, mesmo tendo sido construídas com um enfoque conservador, ou pouco otimista, 

193. Por exemplo, em abril de 2018 foi realizada operação de pagamento antecipado de empréstimos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), relativa a contratos de financiamentos assinados entre 2008 e 2014. O valor total da ante-
cipação foi de R$ 30 bilhões. Cf https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/noticias/bndes-antecipa-pagamento-de-r-30-bilhoes-ao-
-tesouro-nacional, acesso em 26 fev. 2021.  Essas operações se iniciaram em 2016, foram suspensas em 2020, por conta da pandemia, 
e espera-se que sejam retomadas em 2021. 
194. Conforme o Relatório de Acompanhamento Fiscal, RAF, do Instituto Fiscal Independente, IFI, de fevereiro de 2017, aceitando uma 
taxa de crescimento em torno de 0,46%, em 2017, 1,9%, em 2018,  2,4%, para 2019, e de 2,2% nos exercícios posteriores - somado a hipó-
teses sobre as taxas de inflação, de câmbio e juros-, a conquista de superávits primários só se verificaria em torno de 2024 ou 2025. Desta 
forma, concluíam os autores do RAF, para obter um resultado primário neutro (igual a zero) a partir de 2018 em diante seria necessário 
que, além do teto de gastos, fosse aplicado um forte contingenciamento orçamentário (limitações adicionais sobre os níveis de despesa). 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529484/RAF_fev17_completo.pdf?sequence=1>, acesso em 26 
fev. 2021. 

https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/noticias/bndes-antecipa-pagamento-de-r-30-bilhoes-ao-tesouro-nacional
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/noticias/bndes-antecipa-pagamento-de-r-30-bilhoes-ao-tesouro-nacional
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529484/RAF_fev17_completo.pdf?sequence=1
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indicavam crescimento de 1,32%, para 2018, e 2,4%, para 2019. Enquanto as taxas efetivas 

constatadas em 2018 e 2019 foram de 1,32% e 1,14%, respectivamente. Ou seja, em 2018 e 

2019, a economia cresceu menos do que o esperado. Estes resultados não comportam uma 

explicação simples. Uma explicação para esta não confirmação das expectativas teria que 

levar em conta que 2017 foi o primeiro ano em que vigorou o teto de gastos, tanto para o 

governo federal quanto para os governos subnacionais, e que foi também nesse exercício 

que foram sancionadas as mudanças trabalhistas e se acelerou o processo de diminuição 

da taxa básica de juros. Seguindo esta linha de raciocínio, contudo, era de se esperar — 

com uma boa dose de otimismo — que houvesse um melhor desempenho da economia já 

a partir de 2018.  

Tabela 4 

Taxa de Crescimento do PIB e Taxa de Inflação 2014-2020
 Em % do PIB

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB 0,5 -3,55 -3.28 1,32 1,32 1,14 -2,21

IPCA 6,41 10,67 6,29 2,95 3,75 4,31 3,142
Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE. 
1. No 2º trimestre de 2020, variação percentual acumulada em 4 trimestres
2. Acumulada em 12 meses ao final do 2º trimestre de 2020

A Figura 1 mostra a evolução da taxa de desemprego195 entre o terceiro trimestre de 2017 

e o segundo trimestre de 2020. Ela mostra que o desemprego continuou acima dos dois dígi-

tos ao longo do período. Evidencia também que não houve quebra do padrão: os períodos 

de maior demanda de mão de obra correspondem ao último trimestre de cada ano: a taxa 

foi de 11,8% em 2017, 11,6% em 2018 e 11,0% em 2019. Note-se que, ainda que em pequena 

margem, as taxas de desemprego dos últimos trimestres de 2018 e 2019 foram inferiores 

às de 2017 — o que poderia sugerir uma tendência de melhoria em termos do emprego,  os 

valores anuais médios no entanto não mostram uma recuperação substancial dos níveis de 

emprego, como era esperado em função das mudanças na legislação. Os dados para 2020 

já retratam o impacto da pandemia196. 

195. O desemprego se refere às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar 
trabalho. O cálculo é feito pelo IBGE com base Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). O indicador uti-
liza informações das Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais. Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/indicadores#desemprego>, acesso em 26 fev. 2021.
196. Enquanto alguns analistas argumentam que denominada Lei de Reforma Trabalhista 13.467 de 2017 teria trazido modernidade às 
relações de trabalho, favorecendo assim empregadores e trabalhadores, outros afirmam que seu efeito maior é sobre a precarização 
dessas relações. Adicionalmente a essa controvérsia, ainda está em aberto a avaliação de sua contribuição à geração de emprego. A 
respeito veja-se por exemplo, artigo de Eduardo Bossolan, elaborado com base em dados da pesquisa de emprego do IBGE. Disponível em: 
<http://www.justificando.com/2018/04/25/o-engodo-da-geracao-de-empregos-por-meio-da-reforma-trabalhist-nao-se-mantem-
de-pe>, acesso em 26 fev. 2021. Esses trabalhos, bem como os estudos que neles são citados, sugerem que o crescimento do emprego 
está relacionado ao desempenho geral da economia antes do que a flexibilização da legislação trabalhista, como pode ser confirmado 
em artigos destinados a um público pertencente ao universo empresarial, como por exemplo o de André Jankavski (2019). Disponível em: 
<https://exame.com/revista-exame/so-falta-o-emprego-crescer/>, acesso em 26 fev. 2021.  

http://www.justificando.com/2018/04/25/o-engodo-da-geracao-de-empregos-por-meio-da-reforma-trabalhist-nao-se-mantem-de-pe/
http://www.justificando.com/2018/04/25/o-engodo-da-geracao-de-empregos-por-meio-da-reforma-trabalhist-nao-se-mantem-de-pe/
https://exame.com/revista-exame/so-falta-o-emprego-crescer/
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Figura 1

Brasil: Evolução da Taxa de Desemprego 2017-2010

Fonte: Elaboração do autor com base em IBGE/Indicadores/Desemprego.      

Na Tabela 5, estão registrados os dados relativos ao saldo das contas (resultado fiscal) do 

setor público consolidado para o período 2018-2020 (até julho). Os dados da primeira fileira 

correspondem ao resultado primário (que só leva em conta as despesas não financeiras) 

do conjunto do setor público. Os dados da segunda, terceira e quarta fileira correspondem 

ao resultado primário de cada uma das esferas de governo. Já os da última fileira corres-

pondem ao resultado nominal agregado (que inclui a despesa com juros). Com base nisso é 

possível afirmar que, entre 2018 e 2019 (colunas 1 e 4), enquanto os governos subnacionais 

e as empresas estatais teriam conseguido manter relativamente equilibradas suas contas, 

a estar pelos valores positivos dos saldos primários, o Governo Central teria sido o princi-

pal responsável pelo déficit.  Ressalte-se que a afirmação está no condicional, uma vez que 

existe uma série de operações de auxílio por parte do Governo Federal aos governos sub-

nacionais que permite aos últimos amenizar os desequilíbrios existentes em suas contas.197

Tabela 5

Resultado fiscal segundo esferas do governo (conceito abaixo da linha) 

197. Para uma exposição detalhada da interseção entre as contas dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios e as do Governo 
Federal, bem como dos instrumentos utilizados por parte do Governo Federal para auxiliar financeiramente os primeiros, no período 
recente, pode-se consultar o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais; em particular os relativos aos exercícios dos últimos anos. 
Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/boletim-de-financas-dos-entes-subnacionais/>, acesso em 26 
fev. 2021.

https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/boletim-de-financas-dos-entes-subnacionais/
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Em % do PIB

PERÍODO

Janeiro-Julho Acumulado em doze meses
2018

(1)

2019

(2)

2020

(3)

2019

(4)

Até 

julho/2019

          (5)

Até 

julho/2020

(6)
Primário -1,6 -2,1 -13,3 -0,9 -1,4 -7,5

Governo Central -1,7 -2,0 -14,5 -1,2 -1,6 -7,9

Subnacionais 0,1 0,0 1,0 1,2 0,1 0,2

Estatais 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,0 0,2

Juros -5,4 -2,9 -1,0 -5,1 -5,0 -4,7

Nominal -7,1 -5,0 -14,3 -5,9 -6,5 -12,2
Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IPEA, Carta de Conjuntura nº 48, 3T 2020.

A tabela ilustra também que apesar da diminuição da taxa de juros básica no período 

recente198, a despesa com juros ainda é a principal componente do resultado nominal, e 

equivale a pouco mais de três vezes o resultado primário. Assim, para um déficit primário 

agregado de 1,6% e 0,9%, em porcentagem do PIB, em 2018 e 2019, a despesa com juros 

alcançou 5,4% e 5,1%, respectivamente, nestes exercícios. O sinal negativo ao lado da des-

pesa com juros denota que, em face da falta de recursos para arcar com esta componente 

da despesa, o setor público se vê obrigado a recorrer ao mercado financeiro. É desta forma 

que se expande a dívida pública.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O FUTURO IMEDIATO DA POLÍTICA FISCAL E A 

PANDEMIA

Os números já conhecidos para o exercício de 2020 apontam para um agravamento das 

contas públicas, o déficit primário que estava previsto em 1,0%, provavelmente deverá alcan-

çar 12% em porcentagem do PIB199 e é nesse contexto que tem lugar o debate da agenda 

pós-pandemia. Dentro do governo e entre boa parte dos analistas, a razão pela qual, até o 

exercício de 2019, a estratégia seguida até agora fracassou em termos de sustentar a recu-

peração que se desenhou em 2017, seria a demora por parte do congresso em aprovar a 

reforma administrativa e a lentidão dos governos subnacionais em sancionar suas respecti-

vas reformas previdenciária e administrativa em âmbito estadual e municipal. Segundo esta 

visão, a permanência do teto de gastos e a imediata aplicação das reformas citadas em 

âmbito subnacional são fundamentais para que se abra espaço à continuidade dos progra-

mas de auxílio em favor da parcela da população mais vulnerável no imediato pós-pandemia.  

198. A taxa básica de juros, Selic, que em outubro de 2020 se encontrava em 2,00% ao ano, passou de 13,2% em 2016, para 7,4%, 6,5%, e 
5,8% nos exercícios de 2016 a 2019, respectivamente. 
199. Segundo a Carta de Conjuntura do IPEA nº 48 de setembro de 2020 “O déficit primário acumulado nos sete primeiros meses do 
ano alcançou 13,3% do PIB, ante 2,1% do PIB em igual período de 2019”.  Cf. <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/
category/financas-publicas/>, acesso em 26 fev. 2021. 

https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/financas-publicas/
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/financas-publicas/
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Os diversos organismos internacionais, tais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional, bem como boa parcela dos líderes das principais economias, por exemplo, 

o G20, concorda com a necessidade de não interromper, no curto prazo, as medidas de 

compensação desenvolvidas ao longo da Pandemia, em função das baixas taxas de cresci-

mento esperadas para os próximos anos200. Convicção que ainda não ganhou muitas ade-

sões dentro dos responsáveis de área econômica do país.

No caso do Brasil, antes de concluir pela oportunidade e viabilidade da continuação 

das medidas de compensação, é necessário analisar com maior profundidade a trajetória 

recente da política fiscal. Sem o intuito de exaurir esse ponto, mas apenas o de formular 

hipóteses alternativas e enriquecer a discussão. Isto é feito nas próximas linhas.

A trajetória de baixo crescimento da economia brasileira no período recente está direta-

mente relacionada à ênfase regressiva — em termos distributivos — das diretrizes seguidas. 

As diversas iniciativas de contenção do gasto público, embora tenham aliviado inicialmente o 

quadro frágil das finanças públicas, afetaram, principalmente, os segmentos de menor poder 

aquisitivo da população e algumas das áreas de importante poder multiplicativo em termos de 

geração de renda e emprego, como, por exemplo, a educação. A interrupção e descontinui-

dade dos programas de financiamento educacional, a diminuição dos recursos para as universi-

dades públicas, a reformulação dos programas de benefícios de prestação continuada, dentre 

outras medidas, contribuíram à piora na distribuição de renda e aumento da desigualdade201. 

Adicionalmente, o emprego gerado nos últimos semestres caracteriza-se por estar asso-

ciado a condições de trabalho e níveis de remuneração em média inferiores aos prevale-

centes antes da crise202. 

É neste quadro que se insere a pandemia, que agravou a tendência de crescimento 

da desigualdade já existente antes da crise sanitária. Esse é um ponto importante, pois a 

transformação das ações emergenciais em mecanismo de compensação permanente (por 

exemplo, a mudança do auxilio emergencial e do Bolsa Família para um novo programa, 

200.  Ver por exemplo o Relatório Anual do Estudo Econômico da América Latina e do Caribe 2020 da Cepal sobre este assunto em 
<https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/recuperacao-transformacao-direcao-economias-sustentaveis-sociedades-inclusivas>, 
acesso em 26 fev. 2021, e as metas e propostas do Banco Mundial sobre o pós-pandemia em <https://www.worldbank.org/en/about/
annual-report/covid-response>, acesso em 26 fev. 2021.
201.  Segundo informações divulgadas pela mídia, pesquisa do Banco Mundial, realizada com dados da PNAD – IBGE 2019, aponta que 
entre 2014 e 2019, embora tenha ocorrido um crescimento da renda média, a renda dos 40% mais pobres caiu à taxa de 1,4% ao ano. 
Cf. <https://www.terra.com.br/economia/banco-mundial-aponta-crescimento-da-pobreza-e-desigualdade-no-brasil, acesso em 26 
fev. 2021.>    <https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/09/26/banco-mundial-aponta-crescimento-da-pobreza-e-desigualdade-no-
brasil.htm?>, acesso em 26 fev. 2021. Ver também<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/mais-170-mil-brasileiros-entraram-para-a-
pobreza-extrema-em-2019,059217b59fea980605fce6b21fc16dccls81nrrh.html, acesso em 26 fev. 2021. Deve-se, contudo, destacar que, 
embora a mídia cite os resultados acima apontados, no portal do Banco Mundial não há menção a esta pesquisa nem a seus resultados. 
Nem na seção geral e nem na seção por país. A única informação sobre pobreza e distribuição de renda que se encontra atualmente é 
a de que não existem dados disponíveis.  “No data is available for the specified locations”  (Não há dados disponíveis para a localização 
especificada). Disponível em:  <https://data.worldbank.org/country/brazil?view=chart>, acesso em 26 fev. 2021. 
202. Alguns resultados sobre a evolução recente do emprego e as remunerações são citados na mídia, i.e. <https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2020/10/emprego-formal-cresceu-quase-2-em-2019-mas-com-salarios-menores.shtml>, acesso em 26 fev. 2021, men-
cionando dados da pesquisa RAIS 2019 do ministério da Economia.

https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/recuperacao-transformacao-direcao-economias-sustentaveis-sociedades-inclusivas
https://www.worldbank.org/en/about/annual-report/covid-response
https://www.worldbank.org/en/about/annual-report/covid-response
https://www.terra.com.br/economia/banco-mundial-aponta-crescimento-da-pobreza-e-desigualdade-no-brasil,%20acesso%20em%2026%20fev.%202021.%20%20
https://www.terra.com.br/economia/banco-mundial-aponta-crescimento-da-pobreza-e-desigualdade-no-brasil,%20acesso%20em%2026%20fev.%202021.%20%20
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/09/26/banco-mundial-aponta-crescimento-da-pobreza-e-desigualdade-no-brasil.htm?
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/09/26/banco-mundial-aponta-crescimento-da-pobreza-e-desigualdade-no-brasil.htm?
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/mais-170-mil-brasileiros-entraram-para-a-pobreza-extrema-em-2019,059217b59fea980605fce6b21fc16dccls81nrrh.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/mais-170-mil-brasileiros-entraram-para-a-pobreza-extrema-em-2019,059217b59fea980605fce6b21fc16dccls81nrrh.html
https://data.worldbank.org/country/brazil?view=chart
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/emprego-formal-cresceu-quase-2-em-2019-mas-com-salarios-menores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/emprego-formal-cresceu-quase-2-em-2019-mas-com-salarios-menores.shtml
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denominado Renda Brasil) exige uma total revisão da sistemática de mecanismos de finan-

ciamento das políticas sociais203,  que até alguns anos atrás se estruturavam no Orçamento 

da Seguridade Social, e que na atual administração perderam importância relativa como 

estratégia de combate à pobreza204. 

Neste momento, no âmbito do governo federal a postura prevalecente é que o financia-

mento das eventuais medidas de compensação, assim como dos programas de pesquisa 

e provisão de serviços na área de saúde pública, e na área social em geral, passam pela 

adesão do legislativo e das administrações subnacionais à direção de política do governo 

central.  

Em oposição a este enfoque, existe a visão de que é necessária a reconstrução ou recu-

peração dos arranjos institucionais e financeiros anteriormente existentes na área social. 

Todavia, reconhecendo a frágil situação das contas públicas e sua importância para a reto-

mada do crescimento, acredita-se que a solução da insuficiência estrutural de receita por 

parte do setor público exige uma ampla discussão em torno da distribuição e dos ônus e 

dos benefícios da estrutura tributária205, bem como da revisão da estrutura de remunera-

ção e de gestão orçamentário-financeira em setores específicos da administração pública, 

que até agora não foram tão afetados pela perda de dinamismo da economia brasileira. 

Iniciativas, todas elas, que exigem um debate amplo, transparente e rigoroso.

A tese implícita neste artigo é que a extinção das medidas emergenciais poderá agravar 

não apenas o quadro social mais geral (perda de empregos temporários na área de saúde, 

aquisição de medicamentos e equipamentos, entre outros), mas principalmente poderá 

prolongar a trajetória recessiva da economia brasileira. 

REFERÊNCIAS: 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Manual de Estatísticas Fiscais. Brasília: BCB, 2019.

BLEJER, Mario I.; CHESTY, A; (ed.). How to measure the Fiscal Deficit. Washington D.C.: 

FMI, 1991.
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DESPLAZAMIENTO INTERNO Y 
COVID-19: EL CASO DEL PERÚ

CARMEN SOLEDAD AURAZO DE WATSON206

INTRODUCIÓN

La pandemia del coronavirus, COVID-19, es provocada por un virus que puede ser letal 

y se ha propagado velozmente en todo el mundo, causando la muerte de más de medio 

millón personas y más de 15 millones de contagiados hasta el momento (de fines de 2019 

al 20 de julio de 2020), propiciando, dada su extensión en varios continentes, la mayor cri-

sis sanitaria de los últimos años. Poco tiempo después del inicio de este evento, y con foco 

en las experiencias de los desplazamientos de migrantes internacionales, estudios propo-

nen que el impacto general de la pandemia no ha sido apenas motivado por el virus, sino 

también por las medidas de confinamiento adoptadas, dejando las economías al borde del 

colapso y empeorando los medios de vida de las personas, poniendo en prueba el lidera-

zgo de los gobiernos y exacerbando las desigualdades estructurales pre existentes en los 

países (TOLEDO, 2020). 

Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto al descubierto habitabilidades invisibilizadas, la 

de grupos socialmente vulnerables como los migrantes, que se vieron altamente impacta-

dos debido a que sus condiciones de vida empeoraron, aumentando la brecha de desigual-

dad social en relación a la del resto de la población del país en que se encuentran respecto 

a derechos laborales, de salud y vivienda. El desplazamiento reciente ocurrido en América 

Latina a causa de la pandemia fue ampliamente divulgado en la prensa, poniendo en evi-

dencia la movilidad de la población entre los países de la región en las últimas décadas, la 

migración Sur-Sur (BAENINGER et al, 2018; CEPAL, 2017). Fueron pocos, sin embargo, los 

casos sobre migración interna, destacando el ocurrido en Perú, donde tuvo lugar un despla-

zamiento sin precedentes de residentes de la capital en dirección al interior del país (LUM, 

2020). Calificado como “éxodo” de masas motivado por la pandemia y el “hambre  los medios 

206. Licenciada en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica-PUCP-Lima Perú; Doctora en Geografía 
Humana, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo-FFLCH-USP 
Brasil; Coordinadora de Inti Wasi, Asociación de apoyo humanitario para inmigrantes, en São Paulo; Miembro del Centro de Estudios 
Rurales y Urbanos de la Universidad de São Paulo-CERU-USP Brasil.
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de comunicación hicieron posible acompañar su desarrollo en tiempo real (CORONAVIRUS, 

2020). Un evento similar, guardando las debidas proporciones, se produjo en la India, donde 

millones de jornaleros nacionales y extranjeros dejaron Delhi y otras ciudades retornando 

a sus ciudades/países de origen en largas caravanas, en transporte proporcionado por el 

gobierno, mientras otro tanto de ellos retornaba a pie207. En ambos casos se trata de retor-

nantes, o sea de población que sale de su lugar de residencia en dirección a sus lugares de 

origen. 

El propósito de este texto es hacer una reflexión sobre el desplazamiento ocurrido en 

Lima, contextualizándolo en el proceso de la pandemia, en la perspectiva de la movilidad 

humana y del espacio. Para esto, se estudiará el movimiento desde el momento de partida, 

el tránsito y cómo fue enfrentado por las autoridades competentes, Se describen los acon-

tecimientos con base en las noticias transmitidas en los medios de comunicación, vehículos 

digitales, radio y televisión. Los aspectos demográficos se apoyan en datos secundarios. 

Incluyendo la introducción, el texto se divide en 7 partes: 2. Aspectos conceptuales del 

marco legal que da amparo a poblaciones en desplazamiento; 3. Migraciones internas: De 

desplazados políticos a desplazados pandémicos, breve relato de las migraciones en el 

país y el papel de la ciudad de Lima, como telón de fondo; 4. La pandemia y el impacto en la 

población y en el espacio; 5. Sobre el flujo de desplazados: Aspectos socio-demográficos; 

6. Experiencias de extrañamiento y, por último, 7. Algunas consideraciones finales.

1. ASPECTOS CONCEPTUALES: DESPLAZAMIENTO, RETORNANTES Y ESPACIO

En la perspectiva de la movilidad humana las personas circulan de forma voluntaria o 

involuntaria. Es importante deslindar esta diferencia para apuntar el amparo legal que lo 

sustenta y cómo el estado se posiciona frente a este fenómeno. El concepto de despla-

zamiento interno (dentro de fronteras de un país) según la definición de la International 

Organization for Migration (IOM):

desplazamiento interno de personas o grupos de personas, que son obligadas a huir y dejar 

sus viviendas o lugares de residencia habituales, como resultado de o para evitar efectos de 

conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, de violación de derechos huma-

nos o naturales, o desastres provocados por el hombre (IOM. 2019, p. 109. TL).

El concepto "desplazamiento"’ ya hace referencia a un movimiento que no es voluntario 

sino forzado. Los estudios apuntan desplazamiento por causas políticas como en el caso 

de la población rural en Colombia por acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (Farc); por desastres naturales como terremotos y últimamente como resultado 

207. Videos como: Éxodo en la India.../https://www.youtube.com/watch?v=hnMFvjtYetk Visto 30/06/2020 
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del cambio climático, ocurrido en varias partes del mundo208. Entre las causas se ha incor-

porado también la violación de los derechos humanos. 

Si se considera como parte de los derechos humanos el derecho a la salud, alimentación 

y vivienda, el éxodo en cuestión se puede considerar como desplazamiento, ya que las per-

sonas estarían sufriendo violencia al dejar su lugar de residencia por no tener condiciones 

de permanecer en ella, al haber sido objeto de desalojo de sus viviendas, haber perdido 

sus empleos y sin acceso a beneficios del gobierno en el marco de la pandemia.

Por otro lado, al ser este flujo constituido por personas que están volviendo a sus lugares 

de origen, se califica de retornantes, según la definición, “en el contexto de una migración 

interna (dentro de fronteras de un país), el movimiento de personas regresando a su lugar 

o residencia habitual después de haberla dejado” (IOM, 2019, p. 186).

En el Perú, la legislación sobre la migración considera los desplazados y retornantes en 

distintas coyunturas. A raíz del fenómeno político de la guerrilla encabezada por Sendero 

Luminoso se establece el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR)209, para auxiliar 

a las familias que huyeron por causa de la violencia política y que años más tarde están 

regresando a sus ciudades de origen (INEI, 2009, p. 40). En las últimas décadas, debido 

al retorno de los peruanos, residentes en el extranjero, por causa de las crisis económicas 

a nivel global, se incluye de forma explícita a desplazados y retornantes entre los gru-

pos considerados vulnerables. Entretanto, la normatividad es más detallada en relación a 

migrantes internacionales como consta en los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores destinado a dar soporte al proceso de reintegración. Ver por ejem-

plo el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021210. En este documento hay algunas 

breves referencias a los desplazados nacionales, a los cuales el estado debe “Garantizar el 

derecho a la asistencia humanitaria y protección de personas en condiciones de desplaza-

miento por situaciones de emergencia, ocasionadas por hechos de violencia, desastres por 

fenómenos naturales…” (MINISTERIO DE JUSTICIA, 2017, p. 144). 

En otro acápite del mismo documento, frente a desplazamientos nacionales, se estipula, 

“Garantizar el acceso a una orientación y promover mecanismos adecuados, para migrar de 

forma informada, regulada, ordenada y segura” (MINISTERIO DE JUSTICIA, 2017, p. 57). Las 

acciones del Estado, en el contexto de la pandemia, están pautadas por este presupuesto 

y siguen un protocolo, cuyo alcance y limitaciones se verá más adelante.

El espacio juega un papel importante en el fenómeno de la movilidad humana. La diná-

mica de los desplazamientos en el contexto de la pandemia tiene impacto espacial que se 

expresa en nuevas configuraciones. El redireccionamiento de los flujos migratorios diseña 

208. Ver publicaciones recientes de la OMI y ACNUR.
209. PAR (organismo descentralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano creado en Feb./1997). https://
vlex.com.pe/vid/repoblamiento-zonas-emergencia-par-32714667
210. Documento elaborado bajo la conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado en la Ley 30 525 del 19/12/2017. 

https://vlex.com.pe/vid/repoblamiento-zonas-emergencia-par-32714667
https://vlex.com.pe/vid/repoblamiento-zonas-emergencia-par-32714667
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nuevas rutas de desplazamiento, como resultado de los retornos masivos de migrantes inter-

nacionales a sus países de origen, bien como de migrantes internos, como en el caso del 

Perú, que salen de Lima a regiones del interior y de ciudades capitales a ciudades menores 

en cada región, de vuelta a su ciudad natal. En el mismo proceso se evidencia la persisten-

cia de antiguos desequilibrios regionales, la importancia del centro (capital) en desmedro 

de las regiones. Además, al interior de las ciudades se produce nuevos paisajes urbanos, 

expresión del uso del espacio en función de las actividades y necesidades de la población, 

vinculadas a la pandemia, como se verá en el ítem que trata del paisaje urbano de Lima.

2. MIGRACIONES INTERNAS. DE DESPLAZADOS POLÍTICOS A DESPLAZADOS 

PANDÉMICOS

Las migraciones internas constituyen determinantes importantes de la dinámica pobla-

cional en el Perú, en estrecha relación con el proceso de urbanización. El movimiento migra-

torio se intensifica en determinadas épocas en particular en épocas de crisis, y a pesar que 

los flujos ocurren en diversas direcciones del país, priorizando diversas regiones como des-

tino, Lima se presenta como principal destino. 

A partir de la década de 1940, la crisis agraria y el aumento de la población en las ciudades 

del interior del país hace que la población deje sus lugares de origen en busca de mejores 

oportunidades. En Lima y otras ciudades de la costa surgen las barriadas, asentamientos 

populares localizados en áreas marginalizadas de la ciudad, siendo Lima el mayor centro 

de atracción de esta población. Este fenómeno, que adquiere relevancia no apenas por su 

dimensión cuantitativa sino por el impacto en los aspectos social, económico y cultural de 

la sociedad peruana, denominado “desborde de masas” por el científico social Matos Mar 

(1984), dará un nuevo rostro a la nación peruana y al sentido de identidad del ser peruano. 

En la década de 1980, con la agudización del problema agrario y la actuación de Sendero 

Luminoso, se incrementa la salida de la población de la región de la sierra, en particular de los 

departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac (INEI, 2009). En décadas siguientes 

la mejoría de las comunicaciones, con el aumento de vías asfaltadas en el interior del país, 

facilita los desplazamientos interprovinciales. Entre 1988 y 1993 Lima-Callao, eje urbano 

formado por Lima, la capital, y el Callao, primer puerto del país, captó el 40,1% de migrantes 

internos (602 360 personas) (INEI, 2009). A partir de la década de 1990, a consecuencia de 

las medidas neoliberales implementadas, la migración se incrementa, en especial la migra-

ción internacional, llegando a conformar, los residentes en el exterior, alrededor del 10% 

de la población total en 2007 (SALAH; VARGAS, 2008)211. Se observa al mismo tiempo, un 

211. Del total de 2,8 millones de peruanos residiendo en el exterior, en 2007, dejaron el país entre 1990 -2007 un monto de 1,940,817 de 
personas, con destino a Estados Unidos y Europa, principalmente (SALAH; VARGAS, 2008). 
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desplazamiento interno, el retorno de los desplazados políticos (quienes dejaron sus luga-

res de origen para preservar sus vidas, en la época de Sendero Luminoso) (INEI, 2009). 

La población migrante se inserta en la economía como fuente de mano de obra. Al no 

poder acceder al mercado laboral formal se convierte en la base de constitución de un circuito 

paralelo, el de la economía informal; la importancia de esta fue apuntada por economistas, 

entre ellos Hernando de Soto (1987). La economía “formal” conformada por emprendimien-

tos regularizados, que funcionan de acuerdo al marco jurídico que regula las relaciones 

empresas – estado y empresas – trabajadores, y la “informal”, que se desarrolla paralela-

mente, pero cuyos emprendimientos funcionan al margen de la legalidad. 

En las dos últimas décadas, Lima se moderniza, adquiriendo característica de ciudad 

global, de ser una ciudad con actividad industrial predominante pasa a ser centro finan-

ciero, comercial y de servicios. El aumento de la demanda por viajes internacionales motiva 

la ampliación del aeropuerto internacional, el desarrollo del turismo lleva a la creación de 

una red de hoteles de alto nivel y de restaurantes sofisticados. El incentivo al comercio 

internacional (con medidas de Libre Comercio) provoca aumento y diversificación de las 

exportaciones industriales del área textil y, de ser país principalmente exportador de mine-

rales, el Perú adquiere la condición de ser importante exportador de productos agrícolas. 

La demanda permanente por viviendas se ve atendida por la construcción desenfrenada 

de edificios (construcción vertical) en barrios residenciales y de nivel medio de la ciudad. La 

construcción de viaductos y autopistas en barrios residenciales moderniza el paisaje arqui-

tectónico de la ciudad. En Lima también se encuentran los mejores centros de educación 

superior y de instituciones especializadas de salud. Estudios sobre la economía del país 

constatan crecimiento, “cifras muestran la pendiente creciente del Índice de Volumen Físico 

del PBI, asimismo la tasa media de crecimiento anual, en este cuarto de siglo, asciende a 

5,5% al año” (OIM, 2015). 

A pesar de la liberación de productos industriales que han invadido el mercado nacional, 

como en el caso de los productos de la China, la producción de determinados rubros se ha 

consolidado, como en el caso de la industria textil, que se ubica en distritos antiguos de la 

ciudad, como La Victoria (con el Centro comercial Gamarra) y San Martín de Porres, así como 

en barrios de ocupación reciente como Villa El Salvador. Estos últimos asentamientos, surgi-

dos a partir de los años setenta y localizados en la periferia de la ciudad, son denominados 

de “conos” y tienen como característica central estar constituidos por migrantes (INEI, 2011).

Lima es el centro financiero y comercial del país. Los rubros que presentan una gran acti-

vidad son el comercio, los servicios y la industria manufacturera. Lima representa el 57% de 

la industria nacional, el 46% de la población económicamente activa (PEA) y el 53% del pro-

ducto bruto interno (PBI). Sin embargo, su capacidad de asimilación de mano de obra como 

adecuadamente empleada continúa siendo limitada, alcanzando ésta en 2007 alrededor 
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del 39% del total de la PEA, mientras el subempleo llegaba al 55% y el desempleo abierto al 

6%, estimándose que la población inmigrante se orientaba principalmente hacia el subem-

pleo, particularmente al auto empleo (INEI, 2011). En el período 2012-2017, se aprecia que 1 

millón 433 mil 361 personas son migrantes internos, en todo el país. De ese total, el depar-

tamento de Lima del cual la región metropolitana hace parte, capta 511 mil 186 inmigrantes 

(35,7%) (INEI, 2018). Es de este universo de población del que surgirá la población que ha 

sido afectada por efecto de la pandemia.

3. LA PANDEMIA Y EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN

El Perú se encuentra entre los países más afectados de América Latina, tanto en número 

de personas contagiadas como de decesos, junto con Brasil, Argentina, Ecuador y México, 

según datos del cuadro a seguir.

Cuadro 1. Afectados por COVID-19: Perú y otros países de América Latina – Oct./2020
Países selecionados Confirmados Fallecidos
Países Población Totales CxMhab* Totales Fmhab**
Perú 32 625 948 894 928 27 429 34 095 1 045
Brasil 212 239 143 5 468 270 25 764 158 456 746
Argentina 45 376 763 1 130 533 24 917 30 071 662
Ecuador 17 534 166 302 9 484 12 622 719
México 127 792 000 906 863 7 096 90 309 706
Venezuela 32 606 000 90 876 2 787 784 24
Uruguay 3 531 000 2 981 844 55 15
Cuba 11 192 000 6 727 601 128 11

* CxMhab-Confirmados por Millón de habitantes; **FxMhab-Fallecidos por Millón de habitantes
Fuente: Elaboración propia. Datos de población (censos) y de salud (al 29/10/2020) de organismos oficiales, INEI, IBGE, IGN, MINSA, etc.212

3.1. El confinamiento como estrategia de contención

La pandemia del Coronavirus, que se inició en Wuham, China, en el segundo semestre 

de 2019, ha tomado de sorpresa a los gobernantes de los países y todos, a su manera, han 

asumido una serie de medidas con el propósito de frenar el avance del COVID-19. El inicio 

de la pandemia en Perú puede ser identificado el 06 de marzo de 2020, con el anuncio del 

primer caso. El día 15 de marzo, luego de anunciar 71 casos positivos, el presidente Martín 

Vizcarra decretó el “Estado de Emergencia Sanitaria”  siendo una de las medidas principa-

les el “aislamiento social”, establecido por un lapso de 15 días a partir del 16 de marzo; y 

cuya fecha se ha extendido en varias ocasiones hasta hacerse permanente (EFE, 2020). 

El aislamiento social, o confinamiento, es una medida aplicada en la mayoría de los paí-

ses de mundo y tiene varias modalidades, unas más flexibles que otras. En el Perú se ha 

aplicado en todo el territorio nacional y ha consistido en cuarentena racionada, lockdown 

212. Tomado de INEI, 2020; IBGE, 2020; IGN, 2020; MINSA, 2020 y para otros países de BING, 2020
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en los medios de comunicación (que libera la circulación de personas para actividades que 

considera vitales para enfrentar la pandemia, como bancos, profesionales de la salud, far-

macias, mercados y bodegas y Call Centers; medida que se acompaña con toque de queda 

(inmovilización total entre 18:00 de un día y 4:00 de la mañana del día siguiente); siendo 

parte de otras como el cierre de fronteras, cierre de instituciones educativas a nivel nacio-

nal, etc. Se decreta “quedarse en casa”, restricción que se implementa con variantes a lo 

largo del período.213 

La policía y luego al ejército fueron alineados para hacer cumplir la estrategia del aisla-

miento social, llegando a castigar a los infractores, con multas, cárcel y hasta con castigo 

físico. Ocurre actos de abuso de autoridad por parte de policías en varias ciudades y de 

ronderos214 en las regiones altoandinas.

Estas medidas, por otro lado, no fueron acompañadas inmediatamente con otras de 

apoyo, como por ejemplo la reactivación de comedores populares o la aplicación de estra-

tegias de salud con foco en el seguimiento de personas positivas o tratamiento priorizando 

la primera etapa del contagio215. Incerteza sobre la pandemia fue generada en la población, 

hecho enfatizado por los medios de comunicación.

Las medidas de confinamiento, al contrario de lo esperado, no produjeron inamovilidad 

sino movilidad. A pocas semanas de iniciado el confinamiento parte de la población se des-

plaza y se congrega al interior de las ciudades en una dinámica diferente a la ocurrida hasta 

entonces. 

3.2. El paisaje urbano: Lima, la Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe…

La estrategia de inamovilidad ha tenido un impacto diferente en la población según su 

condición socioeconómica. Las familias de clase alta y media se apresuraron para abaste-

cerse de alimentos y artículos de higiene y, con miedo al contagio, se recluyeron en sus 

viviendas. Pero parte de la población, la de pocos recursos económicos, no ha acatado la 

orden totalmente, saliendo a trabajar, a hacer compras y no respetando el distanciamiento. 

A poco más de un mes de iniciada la pandemia (fines de abril del año en curso), Lima pre-

senta paisajes poco usuales que parecen escenarios de una película de guerra. La mayor 

parte de las viviendas están cerradas, en particular, en los barrios residenciales de la ciudad. 

En barrios antiguos del centro urbano y en los barrios pobres de la periferia, el paisaje es 

diferente, hay mucha gente transitando en las calles, concentrándose en mercados y frente 

213. Se autoriza la salida en determinados días de la semana; luego, según sexo (lunes, miércoles y viernes, salen los hombres), etc. Por 
otro lado, algunas actividades económicas, no útiles a la estrategia, siguen funcionando, como pesca industrial, gran minería y agro-in-
dustria de exportación.
214. Vigilantes populares, que voluntariamente contribuyen con la seguridad de la población.
215. La etapa viral (incubación), primera del contagio, con duración de 14 días, fue rápidamente identificada en países como Cuba y Costa 
Rica, evitando llegar a etapas de gravedad, con alto costo.
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a las agencias bancarias. Las colas se conforman de personas beneficiadas por el auxilio 

emergencial, destinado a la población en condición de pobreza: Bonos humanitarios.216  

A lo descrito se agrega un nuevo escenario, la presencia de gran número de familias en 

varios puntos de la ciudad: distrito La Victoria (Plaza Manco Cápac), distrito de Surco (entre 

la Avenida Javier Prado y la calle Guardia Civil), distrito San Martín de Porres (Mercado de 

Caquetá). Las personas han ocupado estos espacios en cuestión de días, y su número se 

incrementa de forma acelerada. Familias enteras yacen en el piso, junto a sus objetos per-

sonales, algunas han improvisado carpas para pernoctar, más adelante ocuparán las carpas 

ofrecidas por las autoridades del gobierno central o de la municipalidad. (Fotos 1 y 2). Estas 

personas han solicitado ayuda al gobierno para regresar a su ciudad de origen. 

En el distrito céntrico de La Victoria, por la proximidad a agencias de viaje terrestre con 

destinos al interior del país (a pesar que no están ofreciendo el servicio en ese momento) y 

en otros a la salida de la ciudad para las regiones, se ocuparon plazas y calles próximas a 

estas. Estos espacios son apropiados por personas que fueron desalojadas de sus vivien-

das, no tienen un ingreso económico y/o quieren garantizarse un cupo en la lista de empa-

dronados, que serán atendidos en su demanda de regresar a su ciudad natal. En estos 

escenarios, la Lima, ufanamente llamada de Ciudad de los Reyes, mostró su rostro com-

pleto, evidenciando que es también Ciudad de los Chávez, de los Quispe… (ARELLANO; 

BURGOS, 2008), es decir, reflejo de una sociedad mestiza racial y culturalmente, además 

de socialmente desigual.

  

Foto 1. Distrito San Martín de Porres.                      Foto 2.  Distrito La Victoria
Perú-Noticias: Captura de pantalla Canal N                  Captura de pantalla ATV

3.3. Los Corredores Humanitarios y los "caminantes"

Un corredor humanitario es un tipo de zona desmilitarizada temporal destinada como 

pasaje seguro de ayuda humanitaria y/o refugiados fuera de una región en crisis217. 

216. Desde el inicio de la pandemia, se distribuye: el Bono Independiente, el Rural y el Universal, con valor de 760 soles (218 dólares) des-
tinado a más de 8 millones de hogares, de familias en situación de pobreza y pobreza extrema.
217. Colombia y Ecuador crearon corredores humanitarios para facilitar el desplazamiento de venezolanos hacia Perú y Chile, en los últi-
mos años, por ejemplo. 
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Con la paralización del transporte terrestre y aéreo nacional, debido al cierre de fronteras 

internas, se impide los viajes interprovinciales. Ante la imposibilidad de permanecer en la 

capital, muchas personas que deciden volver a su tierra natal solicitan ayuda del gobierno 

para ser trasladadas. Así, en las primeras semanas de abril (poco más de un mes de anun-

ciado el primer caso de contagio en el país), en el marco de la Vulnerabilidad Económica y 

Física, se decreta el Corredor Humanitario para atender esa demanda. 

La propuesta del gobierno es un traslado “seguro y ordenado”, para tal, articula institucio-

nes del Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) (que presta auxilio 

en época de desastres naturales) y los Centros de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) que actúan en las regiones. Más adelante, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables participará en el establecimiento de campamentos y la provisión de alimentos 

a los retornantes, en puntos en los que estos están ubicados. El Ejército tiene a cargo la 

seguridad de los convoyes durante los viajes terrestres. 

Por medio de un protocolo se selecciona la población apta para el traslado: primero se 

empadrona a los interesados, se selecciona a los aptos bajo criterios de vulnerabilidad. 

A los seleccionados se les aplica un test de descarte del COVID-19, siendo embarcados 

solamente con resultado negativo. Al llegar a destino deben cumplir una cuarentena (de 

15 días). El gobierno central se responsabiliza de los traslados terrestres y coordina con los 

gobiernos regionales la responsabilidad de los traslados aéreos y el alojamiento en la capi-

tal de las regiones.

El flujo de gente que solicita traslado rápidamente supera la frontera del corredor, muchos 

permanecen varias semanas esperando ser atendidos. La capacidad de oferta es muy baja 

en relación a la demanda. Así, por ejemplo, el día 18 de abril salen dos convoyes, con apro-

ximadamente 1.000 personas (viajan 400 por vía aérea y 600 por vía terrestre), siendo que 

más de 10.000 estaban en fila de espera. En una semana se programan 3 salidas con una 

media de 1200 personas en cada una de ellas.

A comienzos de mayo, el Gobernador de Lambayeque recibió 500 solicitaciones de 

ayuda. El COER en coordinación con el INDECI programaron el traslado. El primer grupo, 

250 personas, hizo la prueba de descarte, de las cuales 170 pudieron viajar, las otras 80 

se quedaron en Lima, por tener resultado positivo. De las que viajaron, 45 se encontraban 

en cuarentena en sus domicilios. En el grupo se encontraban estudiantes y otras personas 

que venían del extranjero, adultos mayores con enfermedades crónicas y familias con hijos 

pequeños. Declararon no tener solvencia económica.218 

En varios momentos este servicio fue suspendido sin una fecha previsible de retomarlo. La 

suspensión y la lentitud en la atención de la demanda indican la falta de capacidad efectiva 

218. Cf. COER LAMBAYEQUE, 2020.
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para los traslados. Según autoridades involucradas, los traslados constituían un reto por la 

complejidad del fenómeno pues no era solamente organizar los viajes, sino que había que 

tratar la cuestión de la salud de los trasladados. Una semana después (al 22 de abril) había 

15 mil personas inscritas para ser empadronadas.

3.4. Los caminantes

Del total de 15 mil personas, que llevaban semanas esperando, 5 mil no fueron contem-

pladas. Muchas de estas declararon no poder esperar más y se lanzaron a pie a la salida 

de la ciudad, rumbo a su ciudad natal219. Estos, denominados “caminantes”, fueron cientos 

de personas desesperadas, que tomaron las carreteras, llevando consigo un mínimo de sus 

enseres personales. (Fotos 3 y 4). En el momento no hay un número exacto sobre los cami-

nantes. A fines de abril se sabe por los diarios que más de 200 caminantes se aproximaban 

a la región La Libertad. Estos habrían cursado más de 400 kilómetros por la Panamericana 

Norte.

El desplazamiento a largas distancias a pie fue desafiante, en algunos casos por no con-

tar con auxilio local. Al pasar por las ciudades intermedias los caminantes pernoctaron en 

espacios a los que tuvieron acceso como plazas, casas abandonadas y puestos de gasolina. 

En algunas regiones sufrieron por las altas temperaturas, como los retornantes a Huancayo, 

Cuzco y Arequipa. 

 

Foto 3. Captura de pantalla Latina                      Foto 4. Captura de pantalla ATV

4. SOBRE EL FLUJO DE DESPLAZADOS: ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
4.1. Datos cuantitativos 

Según declaración oficial (discurso presidencial), al 23 de abril del año en curso, 167,816 

personas estaban inscritas, esperando ser empadronadas. Ese monto llegó a 200 mil al 07 

de mayo220, (dos meses después de iniciada la pandemia). Para el mes de Julio se estimaba 

219. Cf. NORIEGA, 2020 y BEDÍA, 20.20
220. Según declaración de la titular del Ministerio del Medio Ambiente, Fabiola Muñoz. Cf. (IDEHPUCP,2 020).
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una cifra de 340 mil personas, siendo que seguiría en aumento en función del tiempo de 

duración de la reactivación económica.

El volumen de personas inscritas al 07 de mayo (200 mil) corresponde al 39.12% de la 

población que inmigró a Lima en el período 2012-2017 (511,186) (INEI, 2018). El estimado para 

julio (340 mil) corresponde al 66,51% de dicha población. Según estas estimaciones, y en el 

contexto de incertidumbre respecto del desarrollo de la pandemia y la dificultad en contener 

su propagación (una de las cuales la demora en la creación de una vacuna), de un lado, y 

de otro, el ritmo lento de la reactivación económica, se puede inferir que más de la mitad de 

la población que inmigró a Lima en seis años, habría dejado la ciudad en seis meses. En el 

marco de la pandemia, esto significa varios retos para las autoridades de la administración 

central, tales como: la imposibilidad de atender a esta población de forma adecuada dada 

la complejidad de los hechos - el traslado y el cuidado para evitar el contagio y la propaga-

ción del virus; para las autoridades locales y regionales, que cuentan con escasos recursos 

y se ven obligadas a acoger a los retornantes, y para las familias de los retornantes, cuyas 

condiciones de vida también ha sufrido impacto durante la pandemia.

4.2. Destino de los desplazados

 El destino al cual se dirigen los desplazados informa el lugar de donde migraron a la capi-

tal, en período anterior a la pandemia. Las Regiones mencionadas son: Junín, Huancayo, 

Huancavelica, Ayacucho, Cuzco, Puno, Loreto (Tarapoto), Huánuco, San Martín, Ucayali, La 

Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa. Se trata de regiones ubicadas en la costa, sierra 

y selva. Es decir, incluye tanto regiones que son clasificadas con altas tasas de pobreza y 

pobreza extrema, por ejemplo, Huancavelica y Ayacucho, como otras con mejores nive-

les socioeconómicos. Esto evidencia que Lima mantiene su estatus de ciudad atractiva de 

migrantes, a pesar que viene perdiendo importancia relativa en relación a otras regiones, en 

las dos últimas décadas (INEI, 2011)221. Por otro lado, son diversos los motivos que llevan a 

las personas a escoger la capital, según informan estudios referidos del INEI y la OIM, como 

búsqueda de empleo, expectativas de mejor oferta de trabajo y condiciones de vida etc.

4.3. Tipo de migración según características del flujo

Se indica como una población heterogénea la que se desplaza, el conjunto que sale de 

Lima, que conforma los residentes y los que están de paso en la capital, al que se junta el 

que viene del exterior, entre otros.  Con base en los motivos enunciados que lleva a las per-

sonas a retornar, en el momento de la pandemia, se ha construido una clasificación de los 

subgrupos del flujo total de la población en foco, presentada a seguir:

221. Según las tasas netas de migración (2002-2007) Puerto Maldonado, por ejemplo, presentó nivel de 7,36 habitantes por cada mil, 
siendo de Lima 3 habitantes por cada mil (INEI, 2011, p.5 5-56).
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• Personas en movilidad, que se encontraban en la capital por un atendimiento en salud, 

madres o esposas con familiares a ser atendidos en hospitales especializados222, otros 

que estaban de vacaciones o visitando familiares,

• Retornantes internacionales en tránsito, peruanos y extranjeros de paso por Lima con 

destino a su ciudad de origen;

• Estudiantes; 

• Trabajadores con contratos temporales, de servicios, sector hotelero, restaurantes, 

turismo, etc., que perdieron sus empleos durante la pandemia;

• Trabajadores independientes, se desempeñaban como ambulantes, trabajaban por 

cuenta propia, desempleados.

A partir de esta clasificación se encuentra dos tipos de migrantes, el constituido por los 

subgrupos 1, 2 y 3, y el de los subgrupos 4 y 5.223 

La información referente a las causas que llevó a los migrantes permanentes a dejar la 

ciudad permite inferir las condiciones de vida en las cuales se encontraban en el momento 

de la pandemia.

4.4. Condiciones de vida de migrantes en la capital

 Los titulares de las noticias empezaron destacando el miedo a la pandemia como el 

motivo de los retornantes para dejar la capital, pero luego se dijo que era el hambre. El 

miedo estaba asociado a la letalidad del virus, que provocaba una grave afección, que 

implicaba internación hospitalaria de alto costo, y con grandes probabilidades de falleci-

miento. El hambre hacía referencia a no tener condiciones materiales de mantenerse en 

la ciudad, como resultado de cambios en su condición laboral, con la pérdida de empleo 

o imposibilidad de seguir ejerciendo una actividad económica de carácter independiente 

(vendedor ambulante o con algún vínculo al sector informal). Si a esto se agrega la exclu-

sión a beneficios sociales, como protección en seguridad social, se evidencia su condición 

de vulnerabilidad social y económica. Este cuadro se agrava al no contar en la ciudad con 

una red familiar que sea de apoyo, sin poder arcar con gastos de alquiler están afectos a 

desalojos. En general, se trata de personas que no consiguieron establecerse en la ciudad 

durante su permanencia. 

En el marco de la ayuda humanitaria, una proporción de la población beneficiada no 

tuvo acceso a los bonos, entre ellos los retornantes, que se ven obligados a huir de la ciu-

dad, según manifiesta un caminante: “Nosotros no recibimos bono ni alimentos, vivimos en 

cuarto alquilado y estamos sin plata. Acá no tenemos nada, en la sierra sí, ya se nos terminó 

222. Como el caso de Margarito Machaguay, famoso por su estatura alta, que estaba en tratamiento de salud en Lima desde 11/2019 y al 
fallecer 21/04/2020, la esposa pide ayuda al gobierno para regresar a Bagua, su tierra natal.
223. En videoconferencia, Tania Vásquez, investigadora del IEP-Instituto de Estudios Peruanos, menciona dos matrices. (LUM, 2020).
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la plata”224. Ante pedidos de ayuda de moradores por los desalojos una autoridad manifestó 

no poder intervenir, “pues los alquileres forman parte de la cadena de pagos”; como con las 

mensualidades escolares, se recomendó negociar, con los locatarios en este caso. 

Para estas personas, Lima no más era una alternativa para quedarse, prefirieron asumir 

los desafíos de un retorno peligroso, con grandes chances de contagiarse o morir en el 

camino. Muchos de ellos regresaron a pie atravesando cientos de kilómetros de distancia 

entre la capital y sus ciudades de origen, inclusive escalando la cordillera de los Andes.

El hecho del retorno a las ciudades de origen refleja el mantenimiento de un vínculo de 

la población que emigra, que puede ser expresión de la conservación de lazos familiares. 

Experiencias de migrantes peruanos y de otros países andinos en el exterior constatan la 

conservación de dichos vínculos, que se refuerza con la remisión/recepción de remesas. 

5. EXPERIENCIAS DE EXTRAÑAMIENTO

La pandemia del Covid-19 en sí misma y el cierre de fronteras ha provocado situaciones 

de discriminación en relación a las personas y la contaminación del virus a nivel mundial. En 

Estados Unidos, el presidente calificó a la Covid-19 como "virus chino" en sentido peyora-

tivo; en España y Brasil, médicos fueron rechazados (tratándose de impedirles el ingreso a 

sus viviendas) por ser considerados portadores de la pandemia.

En Perú ocurrieron varias manifestaciones de rechazo, entre las cuales: se prohibió cru-

zar fronteras interdistritales para llegar a la tierra natal, como en las provincias de Cuzco 

y Chiclayo, por orden de autoridades locales; la red de hoteles de la región Lambayeque 

se negó a albergar a los trasladados, dificultando el cumplimiento del acuerdo sobre alo-

jamiento entre gobierno central y gobiernos regionales; en la ciudad de Asia, Lima, y en 

Huanchaco, La Libertad, manifestaciones de violencia contra los ómnibus que trasladaban 

desplazados – fueron apedreados por los moradores de la ciudad, aludiendo al peligro de 

contagio.225

Se puede considerar también como acto xenófobo el trato dado a los extranjeros, con 

énfasis en venezolanos durante la pandemia, como una manifestación más de lo que viene 

ocurriendo desde su llegada al país hace aproximadamente cinco años. El director del hos-

pital regional de Lambayeque declara en una entrevista que en la región había camas para 

atender a los pacientes de COVID-19 pero faltaba médicos, y que se estaba atendiendo con 

apenas 30% del cuerpo médico de la institución (una proporción de médicos se encontraba 

de licencia por pertenecer al grupo vulnerable). Al ser cuestionado por no contratar médicos 

extranjeros, respondió que era por “desconocer su formación”. Es de conocimiento público 

que los venezolanos tienen una plataforma de profesionales catastrados a nivel nacional. 

224. Cf. ZAPATA et al, 2020.
225. Cf. EXITOSA NOTICIAS, 2020.
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Solo a fines de abril el gobierno de la región Pasco hace pública la contratación de médi-

cos extranjeros, y en el mes de mayo, médicos venezolanos son contratados por EsSalud, 

institución pública nacional, por un período de tres meses sin renovación automática de su 

contrato. 

6. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

En el contexto de la pandemia, las medidas de inamovilidad para evitar su propagación, 

tuvieron efecto contrario, como en el caso en estudio. El confinamiento, con el aislamiento 

social y la paralización obligatoria del ejercicio de actividades económicas, tuvo un impacto 

inmediato en la población de bajos recursos económicos, motivando el desplazamiento de 

ciertos grupos de población, como el ocurrido con los desplazados de la ciudad de Lima. 

Con este desenlace, se puso al descubierto la situación precaria y de exclusión en la que se 

encontraba la población que migra del interior de las regiones a la capital. Esta población 

es factor importante en la dinámica económica de la ciudad, sin que los beneficios corres-

pondan a sus demandas sociales, por lo que no tienen condiciones de establecerse en la 

capital en el tiempo de su permanencia. Por otro lado, la población migrante, a pesar de ser 

una población importante en la estructura social limeña y permanecer invisibilizada hasta el 

momento, pasó, a partir de estos eventos, a ser la protagonista que puso a descubierto las 

desigualdades sociales y de acceso a los espacios en la ciudad.

La situación de informalidad laboral, desprotección social y falta de acceso a medios digi-

tales evidenció ausencia de políticas públicas que favorezcan a la población en su conjunto.

En el marco de la pandemia, la acción del estado en respuesta a la demanda por un 

retorno digno y seguro de los retornantes fue limitada. La dimensión cuantitativa de los des-

plazados trasbordó la capacidad de atenderla por parte del Estado, en términos de oferta 

de los traslados, como también en la gestión, por la demora en articular con el nivel regional 

y local, provocando situaciones de discriminación, de un lado, y de otro, el surgimiento de 

los caminantes.

El desplazamiento en el marco de la pandemia desnudó también las desigualdades ter-

ritoriales, la persistencia de la brecha entre la capital y las regiones, resultado de la centra-

lización administrativa, la concentración de los recursos humano y de las oportunidades de 

empleo. Por ser las ciudades del interior espacios escasos de recursos, el retorno a la ciu-

dad de origen significa un reto para las autoridades locales pues se incrementa la presión 

social local. 

Entretanto, por causa de la pandemia surgen propuestas innovadoras en la perspectiva 

de una nueva convivencia, como viene ocurriendo en algunos países, donde los temas en 

debate destacan la necesidad de planificar para integrar; contemplar un ingreso mínimo 

vital para la población; la planificación bajo la premisa de que los recursos naturales son 
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limitados y el fortalecimiento del papel del Estado con políticas de protección social y de 

acceso a tecnología de la información, entre otros.
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O CARÁTER DEMOCRÁTICO DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE – SUS:  

necessidade de sua revalorização

M. MADELEINE HUTYRA DE PAULA LIMA 226

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, acirrou-se o debate internacional sobre diferentes concepções de uni-

versalidade em saúde, polarizado nas propostas de sistema universal versus cobertura univer-

sal. A concepção de cobertura universal tem sido difundida por organizações internacionais 

e incorporada às reformas dos sistemas de saúde de alguns países subdesenvolvidos, inclu-

sive na América Latina (GIOVANELLA et al, 2018). 

O Brasil tornou-se exceção ao ter fundamentado seus cuidados com a saúde no Sistema 

Universal de Saúde, o SUS, de caráter universal e equitativo, de atendimento integral e de 

projeção nacional, sem visar lucro, e prossegue no desafio para manter estas caracterís-

ticas. Desde sua criação em 1988 com a Constituição Federal de 1988 e regulamentação 

pela Lei n. 8080, de 1990, o Sistema Único de Saúde vem enfrentando tentativas de reduzir 

sua dimensão de diversas formas, como mudanças na legislação, inclusive da Constituição 

Federal, e redução de verbas, insuficientes para a amplitude de suas atribuições.

A vantagem da universalidade e da integralidade, – escolhida pelo Brasil como funda-

mento da filosofia do SUS, – ficou comprovada no Brasil durante o enfrentamento da pan-

demia da COVID-19, apesar de todas as dificuldades causadas pela redução de recursos 

destinados ao SUS, de que trataremos mais adiante. 

Sem esta estrutura do SUS, a tragédia no Brasil, causada pela pandemia, teria sido muito 

maior. O protagonismo do SUS manifestou-se, desde o início, com a disponibilização de 

sua rede hospitalar e de atendimento básico, com seus profissionais, funcionários públicos, 

e permitiu atender a demanda que ia crescendo com a rápida disseminação do vírus, em 

parte, pela falta do efetivo isolamento social, cuja necessidade era refutada pelo governo 

federal. A própria vacinação contra a COVID-19, iniciada em 2021, está apoiada na atuação 

do sistema do SUS.  

226. Advogada; Mestre em Direito do Estado (PUC/SP); Mestre em Ciência área Patologia Social (FESPSP); Auditora-Fiscal Tributária PMSP 
aposentada;    membro do Conselho Consultivo do IBAP.
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O direito à saúde é um direito social e considerado direito fundamental pela Constituição 

Federal de 1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polí-

ticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agra-

vos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”.227 

Integra a filosofia de seguridade social adotada pela Constituição Federal, que abrange 

os direitos relativos à saúde, à assistência social  e à previdência, com iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade. Visa garantir, respectivamente, o bem-estar, a justiça social e o 

amparo em situações específicas, para atender os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de 

todos sem preconceitos e discriminação228 e, principalmente, fortalecer o respeito ao prin-

cípio fundamental da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.229  

Todo sistema público de saúde possui duas metas principais. A primeira é otimizar a 

saúde da população por meio do conhecimento sobre a causa das enfermidades, manejo 

das doenças e maximização da saúde; a segunda visa minimizar as disparidades entre gru-

pos populacionais, para evitar desvantagens de determinados grupos em relação aos outros 

no seu acesso aos serviços de saúde e para alcançar um nível ótimo de saúde (STARFIELD, 

2002). Estas metas estão contempladas, em linhas gerais, nos propósitos delineados para o 

funcionamento do SUS, quando foca a atenção e os cuidados na pessoa com suas particu-

laridades em seu contexto social para prevenir doenças em atendimento integral e quando 

busca a equidade e a universalidade no atendimento da população em geral.

1. TENSÕES E ENFRENTAMENTOS DO SUS

A melhor forma de entender as dificuldades que o Sistema Único de Saúde vem enfren-

tado desde a sua criação é conhecer a tendência de atuação dos planos privados de saúde. 

É compreensível a existência de conflitos entre o interesse particular dos planos de saúde, 

com fito de lucro, e o interesse público nas prestações positivas pelo Estado para o usuário 

titular do direito à saúde, como direito à cidadania, representando uma relação administra-

tiva-constitucional. Esse interesse público permeia a atuação do SUS. 

 Quando o Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988, foi tam-

bém aprovada a liberdade de iniciativa privada na assistência à saúde e a permissão para 

participar do SUS de forma complementar, resultado da influência exercida pelos empresá-

rios do setor privado de saúde e serviu de estímulo para a ampliação do mercado para os 

227. Art. 196 da Constituição Federal. 
228. Art. 3º, I, III e IV, CF.  
229. Arts. 1º, inc. III;  3º, I e III, 194 a 204, da Constituição Federal.  Os direitos sociais reconhecidos na Constituição, incluindo o direito à 
saúde, visam garantir, em conjunto, o alcance das necessidades humanas básicas.      
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planos privados de saúde, que vêm exercendo sua força econômica sobre decisões funda-

mentais dos governos na área da saúde. Isso vale para a distribuição de recursos orçamen-

tários para a saúde e também para a divisão de verbas entre o sistema público e privado. 

Cerca de 20% do faturamento dos planos privados de saúde são provenientes de subsídios 

governamentais e, estima-se, que a renúncia fiscal com a dedução de despesas médicas na 

declaração do imposto de renda chega a 10 bilhões de reais por ano (ALVES SOBRINHO & 

SOUZA, 2011). Atualmente, o mercado de planos de saúde abarca cerca de 30% da popula-

ção brasileira, significando um setor de grande força econômica e política. 

A partir do golpe parlamentar de 2016, que decidiu pelo impeachment, sem fundamen-

tação jurídica adequada, da ex-presidente Dilma Rousseff, houve recrudescimento da par-

ticipação dos grupos de planos de saúde em decisões tomadas pelo governo na área da 

saúde. Pode-se mesmo notar uma inversão na hegemonia, alterando o quadro nos anos 80, 

sem conseguirmos ainda avaliar a sua exata dimensão (MATTOS et al, 2019). 

Aliás, a tendência tem sido observada, de forma geral, em relação a outros direitos sociais. 

Entendo que a mudança de influência foi potencializada pela interação entre grupos 

de saúde e o sistema financeiro. Observa-se em subáreas de saúde – planos e segu-

ros de saúde, medicina diagnóstica, farmácias e drogarias, hospitais privados, indústria 

farmacêutica, distribuidoras de medicamentos – a formação de grandes grupos econô-

micos associados a negócios com mercado de capitais, grandes investimentos, fusões 

criando concentração de mercado, busca ao financiamento público e privado mediante 

empréstimos, créditos e operações financeiras. Trata-se de movimentações elevadíssimas. 

Resultado disto é a convergência de interesses de parte importante das empresas da saúde 

com o setor de investimentos financeiros (MATTOS et al, 2019)230, desenvolvendo suas ati-

vidades utilizando-se de financeirização, com “transformações que reforçam a orientação 

comercial e financeira em detrimento de princípios solidários e redistributivos” (CORDILHA 

& LAVINAS, 2018).

Outro segmento do mercado de planos de saúde formado por empresas regionais de 

menor porte não detém essa mesma força de atuação e influência sobre políticas públicas 

como os grandes grupos econômicos. 

O setor privado de saúde, nos 30 anos do SUS, conseguiu incrementar algumas políticas 

públicas pontuais, que transformaram o sistema de saúde na medida de sua pretensão.  Os 

conflitos iniciais, da época da Assembleia Constituinte, entre o setor privado e o SUS cede-

ram lugar à “cultura da colaboração”, sendo hoje vigente o discurso de reforço mútuo entre 

230. Mattos et al (2019): “Existem alguns estudos se dedicaram sobre o assunto (Bahia et al., 2016; Sestelo, 2017; Sestelo et al. 2017). 
Segundo estimativas do GPDES1, apenas 20 grandes empresas de diferentes subsetores faturaram, juntas, 120 bilhões de reais em 2015. 
Banqueiros como André Esteves, através do BTG Pactual, se aventuraram nos setores de hospitais e farmácias, entre muitos outros fatos 
e eventos. Uma consequência política e econômica desse processo é a convergência e integração, talvez de forma irreversível, de parte 
importante dos interesses das empresas e empresariado da saúde e do mercado financeiro”. 
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público e privado, manifestado tanto por agentes do mercado quanto do Estado (BRAGA, 

2012). Com o passar do tempo, a existência do SUS deixou de ser uma ameaça aos interes-

ses do setor privado. 

Ao contrário, para os setores mais integrados à financeirização, transformou-se em opor-

tunidade, na medida em que o SUS garante a estabilidade sanitária, sustenta o setor pri-

vado e não impõe limites à expansão dos negócios, que, por sinal, conta com um mercado 

promissor. Atualmente, as empresas de planos privados de saúde se infiltraram nos princi-

pais núcleos de poder e atuam diretamente no debate público e na mídia sobre os rumos 

do sistema de saúde, opinando sobre políticas públicas, pretendendo impor suas ideias e 

valores. A presença mais evidente do setor privado é nos segmentos de planos e seguros 

de saúde, tanto na obtenção de benefícios próprios, como na participação do financiamento 

privado de campanhas eleitorais de diversas tendências ideológicas, através de doações, 

objetivando vantagens futuras231 (MATTOS et al, 2019). 

O coordenador do projeto Análise de Políticas de Saúde no Brasil (2003-2017), Jairnilson 

Paim (2018), descreveu a expansão do capital na saúde, as ações visando esse crescimento 

e a precarização do atendimento privado da saúde sob essa visão da financeirização e 

lamenta o quadro a que chegamos: “(...) ficou mais evidente no presente: a intermediação da 

intermediação da intermediação. São empresas que não têm quase nada a ver com saúde. 

(...) se capitalizam, ofertam ações nas bolsas, se desdobram em outras tantas e, pasmem, 

vão vendendo também a sua carteira de clientes.” E aponta o desafio para o movimento 

sanitário: “E nós que fomos treinados para pensar em SUS, em organização de serviços, em 

atenção primária somos desafiados a entender o que está se passando”.

Reconheço como assustadora a fria lógica desse mercado de planos de saúde. No entanto, 

acompanho a opinião de Leonardo Mattos de que é necessário conhecer essa realidade. A 

compreensão das regras de crescimento dos mercados, seus padrões de atuação política, 

suas crises, contradições e práticas, algumas vezes, corruptas permitem dimensionar corre-

tamente a correlação de forças e avaliar as possibilidades concretas e realistas para ação 

política em contraposição aos interesses privados (MATTOS et al, 2019).

2. A FILOSOFIA DO SUS

O Sistema Único de Saúde foi criado quando as forças do mercado ainda não manifesta-

vam a dimensão atual no Brasil e a Constituição-Cidadã que reconhecera os direitos sociais 

oferecia a grande esperança de criar condições reais de cidadania para a nossa população. 

231. Mattos: “Em 2009, a criação da modalidade "administração de benefícios" pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
beneficiou e alavancou a Qualicorp, uma das maiores empresas do ramo hoje em dia. Nas eleições de 2010 e 2014, as doações milionárias 
de planos de saúde para campanhas presidenciais e de parlamentares, de distintos matizes ideológicos, evidenciaram que a busca de 
governabilidade, mediante coalizões políticas pragmáticas e não programáticas, associada ao financiamento privado, também atingiam o 
setor saúde (Scheffer & Bahia, 2013). Em 2016, após o golpe, assume um ministro da saúde cuja campanha a deputado foi financiada por 
empresa de plano de saúde”.
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Entre este projeto inicial, a sua aplicação nos 30 anos de sua existência e a situação socio-

econômica atual, sobrevive o SUS enfrentando os desafios com as crises criadas pelo sis-

tema político-econômico.   

Existem recomendações internacionais de que países com sistemas públicos e univer-

sais de saúde devem investir um mínimo de 7% do Produto Interno Bruto PIB para seu finan-

ciamento. Dinamarca investe mais de 9%; no Brasil esse valor não chega a 4,5. Quando foi 

criado, pensava-se que o SUS receberia 30% do orçamento da seguridade social, o que já 

diminuiria o investimento para cerca de ¼ daquele valor dos 7% do PIB. Nem sequer alcan-

çou esse patamar com as alterações trazidas pelas EC 29/2000 e a EC 86/2015 – que des-

vinculou o orçamento do SUS do PIB (DENEM, 2020). 

Essa lógica da restrição de verbas para o SUS e a ampliação do mercado para os planos 

de saúde foi registrada na manifestação do ex-ministro de Saúde do governo de Michel 

Temer, Ricardo Barros, ao afirmar que o SUS não cabia no orçamento da nação, expressando 

ser favorável à criação de Planos Populares de Saúde com cobertura reduzida no campo da 

Atenção Primária. Ao invés de aumentar as dotações orçamentárias de verbas para o SUS, 

utiliza-se a falácia desse discurso de crítica à amplitude projetada para o SUS. Juntando esse 

discurso aos fatos, constato, com mais intensidade desde 2016, o crescimento do esquema 

empresarial-financeiro de efetivar um Estado mínimo, através da redução das verbas para 

a área dos direitos sociais, no caso, da saúde, e ampliando planos de saúde privados, em 

detrimento do atendimento do SUS, de caráter universal, integral, equitativo e gratuito. 

Revelador deste esquema foi a aprovação da EC n. 95, de novembro de 2016, no governo 

Temer, que aprovou o congelamento, pelo período de 20 anos, até 2036, do teto dos gastos 

para as despesas primárias, que cobrem as despesas com a execução das políticas públi-

cas na área dos direitos sociais, como saúde, educação, assistência social, entre outros. 

Pode-se prever o grave prejuízo social que isto causará com o crescimento demográfico 

nesse período e o aumento de demanda por esses serviços, criando mais desigualdade 

social e econômica e, em consequência, mais exclusão social. Desde 2016 até os dias atu-

ais, essa EC já tirou mais de 22 bilhões do SUS, e a previsão é de que mais de 400 bilhões 

sejam retirados (DENEM, 2020). Entretanto, os valores destinados ao sistema financeiro não 

se submetem a esse rigor, pois o valor da dívida pública não sofreu esse congelamento. No 

ano de 2016 a dívida pública brasileira correspondia a 69,95% do PIB e passou para 74,04% 

em 2017 (DICIONÁRIO FINANCEIRO).  

Na atual crise sanitária persistente da Covid-19, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

PLDO 2021 não prevê manutenção de R$ 35 bilhões do orçamento emergencial autorizado 

para enfrentar o Covid-19 para o próximo ano. O enfrentamento da pandemia terá que se 

valer do orçamento sufocado pela EC n. 95/2016. Em função disto, o Conselho Nacional de 
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Saúde redigiu a petição pública “O SUS merece mais em 2021", que reúne milhares de assi-

naturas (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2020). 

Sob o aspecto formal de finanças públicas, a lei de responsabilidade fiscal pareceria efi-

caz para o ajuste do endividamento e melhoria do perfil da dívida pública.  Numa avaliação 

substancial, porém, a aplicação de verbas para a saúde e para o SUS ficou a depender do 

percentual da dívida pública no orçamento e do valor das despesas primárias. O ajuste fis-

cal aparenta defender a austeridade nas contas públicas. Na verdade, ele objetiva reduzir a 

relação dívida pública com o PIB, congelando as despesas primárias (gastos sociais), o que 

resulta num superávit primário, direcionado para pagar os encargos financeiros da dívida, 

ou seja, amortização de juros (COSTA, 2017).   Historicamente, desde os anos 70, esse supe-

rávit beneficia uma minoria de grandes empresas e o setor financeiro com o pagamento 

da dívida pública, uma “caixa preta” do orçamento dos vários níveis de governo, pouco 

explicada e muito menos divulgada, em detrimento das necessidades da grande maioria da 

população.232 Em paralelo, o governo atual vem criando outras formas para desaparelhar o 

sistema de saúde por etapas, utilizando também legislação infraconstitucional e a lei orça-

mentária reduzindo verbas para a saúde pública. 

 O projeto de atuação do Sistema Único de Saúde atende à filosofia de um Estado 

Democrático Social e se submete aos princípios, constitucionalmente reconhecidos, da uni-

versalidade e equidade de acesso, descentralização administrativa e direção única em cada 

esfera de governo, descentralização dos serviços para os municípios, regionalização e hie-

rarquização da rede de serviços de saúde e participação da comunidade. A lei de criação 

do SUS estabelece que: “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e 

de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 233  Não 

se restringe, portanto, a atendimento médico, realização de exames complementares e 

atendimento hospitalar, que constituem a atuação dos planos privados de saúde. 

Constitui uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos de saúde 

integrados num sistema único, e financiado com recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Abrange também cen-

tros e postos de saúde, hospitais, laboratórios, hemocentros, serviços de vigilâncias sani-

tárias, epidemiológicas e ambientais, divididos pelo país, e as fundações e institutos de 

pesquisa, como a Fundação Osvaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil, com seus vários câm-

pus. Os objetivos do Sistema Único de Saúde abrangem, prioritariamente, a prevenção de 

232. A “Auditoria Cidadã da Dívida” vem fazendo, há anos, levantamentos sobre essa “caixa preta” da dívida pública, defendendo a neces-
sidade da realização de uma auditoria nacional sobre a sua formação, devido a provas de operações ilegais e ilegítimas. www.auditoria-
cidada.org.br
233. Art. 2º, § 1º, Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
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desequilíbrios na saúde geral num contexto coletivo, a assistência individual às pessoas de 

forma integrada, considerando a pessoa em seu ambiente, visando à promoção do equilí-

brio da saúde, por meio de atividades preventivas, de proteção da saúde e de recuperação, 

no caso de sintoma de doença.234

Para alcançar esses objetivos prioritários, o SUS executa diversas ações, nas áreas de 

vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência 

de terapia integral, inclusive farmacêutica, com fornecimento de medicamentos de forma 

gratuita.235 Outras ações do Sistema Único de Saúde têm pertinência com o saneamento 

básico, a formação de recursos humanos na saúde, desenvolvimento científico e tecno-

lógico na saúde, na área nutricional, inspeção de alimentos e bebidas, proteção do meio 

ambiente, política de medicamentos e produção de insumos para a saúde, controle e da fis-

calização de serviços, produtos e substâncias relacionadas com a saúde, como substâncias 

e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

O trabalho que o SUS vem desenvolvendo de ampla política pública, de forma nacional 

e integrada, e com relativa eficácia apesar das muitas dificuldades de gestão por verba 

insuficiente, tem sido desvalorizado pela mídia, com imagens pontuais sobre atendimento 

insuficiente em hospitais públicos sem explicar e detalhar a redução de verbas para o 

SUS. Esta forma de atuação da mídia representa os interesses econômicos contrários ao 

atendimento público de saúde. Neste ano, diante da pandemia da COVID-19, os meios de 

comunicação tiveram que reconhecer o valor da organização existente do SUS e de seus 

dedicados funcionários, que não mediram esforços para atender à enorme demanda de 

usuários. Mas, tudo é passageiro considerando a força econômica exercida nos bastidores, 

o que torna necessário continuar a aglutinar esforços coordenados entre os movimentos 

sociais para seguir defendendo o SUS, valorizar seu trabalho, ampliar seu reconhecimento 

e fazer suficiente divulgação. 

A democracia permeia a existência do SUS. Foi criado nos estertores da ditadura empre-

sário-financeiro-militar do fim dos anos 70 e início de 80, quando já se revelara a falácia do 

“milagre econômico”, que não cuidou das desigualdades sociais e econômicas. Antecedido 

por amplos debates, a proposta do Sistema Único de Saúde – SUS foi formulada pela 

Comissão Nacional da Reforma Sanitária na 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada 

em 1986, submetida a debates e apresentada perante a Constituinte e aprovada, como 

uma política abrangente, integradora, e passível de promover melhor qualidade de vida 

234. Art. 5º e seus incisos, da lei n. 8.080, citada. 
235. Art. 6º, incisos e §§, lei citada. A vigilância sanitária tem como foco os problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produ-
ção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, de forma direta ou indireta. A vigilância epidemiológica analisa 
as mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva para o fim de propor medidas de prevenção 
e controle das doenças ou riscos. A questão da saúde do trabalhador abrange ações, baseadas nos resultados das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, visando à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores e sua recuperação e reabilitação em 
decorrência dos riscos e consequências de suas condições de trabalho.
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das pessoas pelo atendimento universal, independente das condições sociais e econômi-

cas. Os valores democráticos fundamentam as suas propostas de atuação e, assim, o SUS 

só tem condições de sobreviver plenamente em ambiente democrático, entendendo-se a 

democracia política e econômica. Os movimentos em sua defesa são persistentes e vão 

ampliando o número de seus defensores diante das incursões contra sua existência, que 

são sinais de retrocesso democrático. 

A lei de criação do SUS explicita o valor da saúde para a população do Brasil ao enfatizar 

que os “níveis de saúde da população são indicadores da organização social e econômica 

do país” e que as próprias condições de saúde são determinadas ou condicionadas por 

vários fatores, entre eles, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, traba-

lho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essen-

ciais.236 Esta interação dos fatores com as condições de bem-estar físico, mental e social 

constitui um objetivo do SUS, com a utilização da identificação dos fatores determinantes 

da saúde (DSS) e sua divulgação (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007), conceituada na cartilha 

da Fiocruz: 

Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são características socioeconômicas, culturais e 

ambientais de uma sociedade que influenciam as condições de vida e trabalho de todos 

os seus integrantes. Habitação, saneamento, ambiente de trabalho, serviços de saúde e de 

educação, e também a trama de redes sociais e comunitárias são exemplos de determinan-

tes sociais. Os estilos de vida individuais, como hábito de fumar, praticar exercícios e adotar 

dieta saudável, estão, em parte, também condicionados por DSS como renda, padrões cul-

turais e mensagens publicitárias, entre outros. 

A aplicação dos DSS contribui para avaliar a situação sanitária de grupos humanos, as 

influências nos agravos na saúde dos usuários e também criar ações de prevenção a dese-

quilíbrios na saúde e na redução de riscos, através de ações e serviços para a promoção da 

saúde, proteção e recuperação.237 A Vigilância Epidemiológica trabalha com a avaliação 

desses Determinantes, sugerindo eventuais acréscimos. 

No espírito da integralidade de assistência, o programa “Atenção Básica à Saúde” – ABS 

é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Baseia-se nos princípios 

adotados pela OMS na Carta de Lubliana de 1996 e nos propósitos da Declaração de Alma-

Ata de 1978, com algumas adaptações. (STARFIELD, 2002). O SUS adotou a designação 

“Atenção Básica à Saúde” – ABS como opção por um sistema universal e integral de aten-

ção à saúde. Indica, também, a rejeição da proposta do Banco Mundial e de  países que 

236. Art. 3º, lei n. 8.080, de 1990, e lei n. 12.864, de 2013.
237. Art. 5º e seus incisos, da lei n. 8.080, citada. 
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escolheram uma atenção primária apenas “compensatória”, com ações de baixa complexi-

dade, para minimizar a exclusão social e econômica das populações de baixa renda, resul-

tado da expansão do capitalismo global (MATTOS et al, 2019).238 Como política abrangente 

e inclusiva (MATTA; MOROSINI, 2009 )239, a ABS prioriza o atendimento por equipe interdis-

ciplinar, sendo definida pela portaria que instituiu a Política Nacional de Atenção Básica em 

2006 240, como: 

um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção 

e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manu-

tenção da saúde. É desenvolvida através do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 

elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de 

maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com 

os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coor-

denação do cuidado, vínculo e continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, 

equidade, e participação social (grifos nossos).

Criaram-se várias políticas em sequência: Programa Saúde da Família PSF (1994), Política 

Nacional da “Estratégia Saúde da Família” ESF no âmbito da Política Nacional de Atenção 

Básica PNAB (2006), além dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família NASF (2008), integrados 

por equipes de profissionais de saúde de várias áreas e especialidades que seguem os pro-

cessos de vinculação territorial e responsabilidade das equipes e valem como referência na 

orientação da saúde para a população próxima, atendendo número delimitado de domicílios 

e de famílias assistidas. Esta aproximação cria relações de maior confiança nos cuidados 

da saúde, com prioridade para a orientação e prevenção. A dimensão continental do Brasil 

exigiu a remoção de diversos obstáculos para consolidar estas mudanças241 (ANDERSON, 

2019).

238. Com o movimento sanitário no início dos anos 80, as concepções da APS foram incorporadas às propostas reformistas e criadas 
Ações Integradas de Saúde (AIS), que visavam fortalecer um sistema unificado e descentralizado de saúde voltado para as ações integrais.  
239. Até os anos 80, era um modelo assistencial de atendimento médico-privatista do Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social). 
240. Portaria n. 648, de 28/03/2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para 
a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
241. Anderson (2019, p.0 3): “Para que a ESF pudesse se desenvolver de forma qualificada em um país de dimensões continentais, teve 
que enfrentar grandes desafios: uma cultura baseada no ideal de cuidados médicos, subespecialidades e em tratamento hospitalar;  con-
cepção equivocada de que a APS pratica uma medicina pobre para pobres; a falta de recursos humanos qualificados para o trabalho na 
APS e a insuficiência de formações, desde a graduação até a pós-graduação nesta área; infraestrutura física e funcional inadequada das 
unidades de saúde; gerência em saúde pouco qualificada para o desenvolvimento satisfatório dos processos de trabalho no nível da ESF; 
visão gerencial imediatista, com resistências em assumir e desenvolver estratégias de médio e longo prazo".
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Na maioria dos países, houve intensa oposição à Atenção Primária de Saúde APS (seme-

lhante à nossa ABS) de alguns grupos privados vendo nela ameaça ao seu status quo 

ou possibilidade de perda de privilégios. Seriam grupos integrados por alguns médicos 

especialistas, associações, hospitais, a indústria farmacêutica e algumas organizações que 

difundem suas ideias, detentores de grandes recursos e capital político, cujos interesses 

são contrários aos esforços de mudanças para melhorar a saúde pública (ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICADA DA SAÚDE, 2007). 

Fatos relacionados a isso vêm ocorrendo no Brasil. No governo Temer, a Portaria/MS 

n. 2.436/2017 instituiu a nova Política Nacional de Atenção Básica PNAB, num processo 

que reestrutura diretrizes, formas de organização dos serviços, composição das equipes, 

processo de trabalho e escopo de práticas, com impactos sobre o modelo de atenção e o 

direito à saúde.  Relativiza-se a universalidade, menciona-se a palavra cobertura, inclusive 

recomendando a cobertura de 100% da população apenas em áreas de grande disper-

são territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social; desenha-se a segmentação do cui-

dado pela oferta de padrões diferenciados de serviços (básico e ampliado); desloca-se a 

Estratégia Saúde da Família – ESF de sua posição central para a organização da atenção 

básica, admitindo composições de equipe e carga horária que retomam a chamada “aten-

ção básica tradicional” (MOROSINI et al., 2020).

Percebo nessa portaria a preparação para outras mudanças, que viriam a acontecer a  

partir de 2019. Os documentos do Ministério da Saúde voltaram a usar a nomenclatura 

internacional Atenção Primária à Saúde APS, o que parece sinalizar uma postura contrária 

à Atenção Básica – que era de afirmar o caráter do compromisso do programa com a uni-

versalidade e a integralidade (BAPTISTA et al, 2009) em sintonia com os princípios do SUS 

e em contraposição às orientações restritivas e seletivas hegemônicas em nível global, atu-

almente articuladas com a noção de cobertura universal (OCKÉ-REIS, 2017).

Vejo nova ameaça para a unidade do SUS como um sistema e seus princípios nortea-

dores com a instituição da “Agência Para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde 

ADAPS” como uma entidade do terceiro setor, denominada de Serviço Social Autônomo 

SSA, um ente privado e não estatal.242 As tentativas de mercantilização da saúde estão 

evidentes no programa neoliberal do atual governo, com a ampliação do setor privado e a 

pretensão de retirar do Estado o papel de decidir na área da saúde, presentes na criação da 

ADAPS (e no Programa Médicos pelo Brasil). As justificativas para as mudanças delineadas 

no âmbito da ESF são insuficientes e falaciosas, ao suprimir a informação sobre os impac-

tos positivos da ESF nas condições de vida e saúde da população. Este contexto vicia o 

processo decisório na utilização de recursos e beneficia a influência de interesses privados 

242. Decreto n. 10.283, de 20/03/2020.
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visando à implantação de planos de saúde de cobertura restrita e de modelos alternativos 

à ESF, com resultados duvidosos para a organização da APS (MOROSINI et. al, 2020). Sem 

dúvida, o aporte de recursos públicos para essa nova organização privada ADAPS para 

“executar políticas de desenvolvimento da atenção primária à saúde em caráter comple-

mentar e colaborativo com a atuação dos entes federativos” irá significar fragmentação de 

uma política básica de saúde integradora da unidade do SUS (ANDERSON, 2019). 

Os movimentos sociais que defendem o Sistema Único de Saúde criticaram a criação da 

Agência Adaps. Entre elas, a Abrasme – Associação Brasileira de Saúde Mental divulgou 

nota técnica e a Abrasco – Associação Brasileira de Saúde Coletiva com Nota pública. 

Os defensores do SUS, em linhas gerais, incluindo a Abrasco, são contrários à terceiri-

zação, incluindo os contratos de gestão de saúde firmados entre municípios, ou Estados, e 

Organizações Sociais de Saúde OSS, para oferta e gestão de serviços e da força de traba-

lho.  A fiscalização dos repasses regulares de recursos federais transferidos de fundo da 

saúde para as OSS é mais difícil, possibilitando desvio de verbas. De outro lado, a terceiri-

zação retira dos SUS verbas que lhe seriam diretamente destinadas. O Tribunal de Contas 

da União avaliou ajustes firmados por órgãos estaduais e municipais com entidades pri-

vadas para a disponibilização de profissionais de saúde para unidades públicas de saúde. 

Reconheceu inexistirem estudos a demonstrar vantagens de terceirização de serviços de 

saúde, confirmou baixa participação do Conselho Municipal de Saúde nas decisões, entre 

outros (TCU, 2016).243  

A busca por aperfeiçoamento sempre foi a tônica do Sistema público de saúde. Ainda em 

2003, o Ministério da Saúde havia criado a Política Nacional de Humanização (PNH), que 

propõe uma atuação de forma transversal em todos os programas e políticas do SUS, um 

grau de contato e comunicação entre pessoas e grupos ampliados, sem hierarquia, para 

reforçar a saúde com qualidade. Além da transversalidade, o PNH adota o princípio da inse-

parabilidade entre a gestão dos processos de produção de saúde, e no princípio da auto-

nomia e protagonismo dos sujeitos. É uma política institucional construída coletivamente 

envolvendo os vários níveis de governo e propõe integração maior entre os trabalhadores 

da saúde e também maior participação do usuário, num trabalho de conscientização para o 

papel da cidadania (PENSESUS). 

Diante das novas investidas contra a efetividade do Sistema Único de Saúde, com for-

mas de fragmentação de atividades de sua competência, os movimentos sanitários estão 

mais articulados ainda, fazendo divulgação sobre a necessidade de valorizar o SUS.244 

“FORTALECER O SUS, EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DA VIDA”, é o título da publicação 

243. Processo TCU 017.783/2014-3, do Ministro-Relator Benjamin Zymler, julgamento 24/02/2016. https://tcu.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/309609059/1778320143/inteiro-teor-30960910
244. Importante contribuição foi dada a favor da valorização do SUS pelo Dr. Drauzio Varella, médico oncologista, no programa Roda Viva, 
da TV Cultura, no dia 29/10/2020. 
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lançada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco, 2020b), reunindo propostas 

concretas para reforçar o Sistema Único de Saúde (SUS), uma produção de vários pesquisa-

dores e pesquisadoras da área de Políticas, Sistemas e Serviços de Saúde. Os oito pontos 

destacados na síntese são:  1. Assegurar o financiamento regular e suficiente para atender 

as necessidades de saúde de toda a população; 2. Adequar o modelo de atenção do SUS 

às necessidades de saúde; 3. Fortalecer e consolidar o caráter público do SUS; 4. Ampliar 

a integração política, organizacional e operativa no SUS; 5. Aprimorar a gestão do SUS de 

maneira democrática e participativa; 6. Garantir a ocupação de cargos de gestão do SUS 

com base técnica; 7. Implantar política de Pessoal Integrada para o SUS, e 8. Sustentar sólida 

política de ciência, tecnologia e inovação em saúde (Abrasco, 2020b).   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A magnitude da proposta do Sistema Único de Saúde não cabe nestas poucas páginas. 

Posso enfatizar a sua importância social por estar disponível para 210 milhões de pessoas, 

das quais 160 milhões dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, numa pro-

porção de 7 para cada 10 pessoas. Sua abrangência de ação ultrapassa o atendimento 

direto pela equipe de saúde, pois existe na retaguarda toda uma organização de trabalho 

integrado de especialistas, por meio de estudos e fornecendo os seus resultados para ali-

mentar os dados que fundamentam o atendimento direto do usuário. Este trabalho coletivo 

traduz a unidade do Sistema Público de Saúde, como um sistema aberto e receptivo a infor-

mações, atualizações e processos de melhorias, respeitando sempre os seus princípios 

formadores. 

A importância do SUS está também no vínculo constitucional e administrativo existente na 

prestação do serviço público de saúde ao usuário, titular do direito à saúde, que ultrapassa 

a visão mais limitadora dos planos de saúde direcionados para o lucro do investimento. 

Apesar de ter de conviver com uma difícil realidade de redução de verbas e a concorrên-

cia na distribuição delas com os planos privados de saúde, o Sistema Único de Saúde man-

tém-se firme e em intensa atividade, com o trabalho dedicado dos seus funcionários públicos 

a serviço da população, embora prejudicado pelas limitações estabelecidas por interesses 

econômicos e financeiros. Esta integridade do SUS confirma o pensamento sobre sistema 

de R. Thom (1977) no sentido de que “a organização do sistema conhece catástrofes que 

a afectam profundamente nas suas aparências, nos seus comportamentos, sem, contudo, 

despedaçar a sua identidade” (apud LE MOIGNE, 1977,p .2 71).

No entanto, preocupa a delegação de atribuições, ainda que parciais, para setores pri-

vados, por formas de terceirização, pois em seu conjunto pode afetar as características da 

unidade de ação do Sistema. Destaco o programa da Atenção Básica de Saúde, ora deno-

minada Atenção Primária de Saúde, por ser o eixo central do arcabouço das ações do SUS, 
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focado nos cuidados de prevenção, e de sua eficácia depender maior ou menor demanda 

de outras formas de atendimento, que exigem mais recursos.

Quanto à valorização do SUS, cito a frase do Dr. Gastão Wagner de Sousa Campos: “A 

expansão do SUS não se dá conforme a vulnerabilidade da população; se dá conforme a 

capacidade de pressão política”, pois se trata de uma conquista da sociedade civil organi-

zada, que deve ser reforçada continuamente pela população como um direito, e não como 

uma dádiva dos governos de plantão (AMARAL, 2019).245

Encerro aqui, com as palavras orientadoras de ações a serem tomadas para defender a 

expansão do Sistema Único de Saúde, emprestadas do historiador A. Toynbee: 

É paradoxal, mas profundamente verdade – e de uma importância prática quotidiana – que 

o meio mais prometedor para atingir um fim não é perseguir esse fim, mas um outro fim 

ainda mais ambicioso” (apud LE MOIGNE, 1977, p. 312)246
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