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ESCRITOS SOBRE A COVID-19:   
UM OLHAR AFROCENTRADO 

 

 

APRESENTAÇÃO 
Os escritos presentes nessa coletânea foram produzidos entre os meses de março e maio de 2020, quando a 
pandemia da covid-19 chegou ao Brasil. É olhar afrocentrado dos fatos. Ao todo, são nove textos 
organizados da data mais recente para a mais antiga. Esta é uma das ações do Instituto de Pesquisas e 
Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO) dentro da programação da 4ª Semana Nacional de Arquivos, 
cujo tema em 2020 é “Empoderando a sociedade do conhecimento”. A autoria é do jornalista e 
coordenador de comunicação do IPEAFRO, Julio Menezes Silva. 

 
SOBRE O IPEAFRO  
O IPEAFRO guarda o legado de Abdias Nascimento (1914-2011) e das organizações que ele 
criou ao longo de 97 anos de vida. O IPEAFRO atua há quase 40 anos na recuperação da história 
e dos valores culturais negros, no sentido de assegurar o respeito à identidade, integridade e 
dignidade étnica e humana da população afro-brasileira. Trabalha com fóruns, cursos, pesquisas, 
exposições, publicações, memória e patrimônio. Se quiser conhecer mais do trabalho do 
IPEAFRO, visite: www.ipeafro.org.br  
 
SOBRE O AUTOR 
Jornalista e coordenador de comunicação do IPEAFRO, integra o grupo de trabalho de 
comunicação do Fórum Permanente Pela Igualdade Racial (FOPIR). Atuou como curador 
assistente da exposição Abdias Nascimento, a Arte de Um Guerreiro, no Centro de Artes da 
Maré (RJ) em 2019 e representa o IPEAFRO no Conselho Gestor do Cais do Valongo, e no 
Conselho Consultivo do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileiro (MuHCab). 
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31 de maio de 2020 
 
NÃO TEXTO DE PROTESTO 
 

 
 
Semana passada foi a Fatou, insultada. Teve ainda o João Pedro, assassinado. Essa semana 
foi George Floyd, nos Estados Unidos, asfixiado por um policial, aos olhos de quem quer que 
fosse. Sem esquecer, claro, a estatística brasileira: um negro morto a cada 23 minutos. Esse não 
texto é um protesto de alguém que não tem mais o que dizer em frases, orações e períodos. 
Deixo aqui uma reflexão: estamos enxugando gelo? 

Imagem: Julio Menezes Silva, Gráfico de Causa Morte, técnica mista, 21 X 29,7 cm, Rio de 
Janeiro, 2020.  
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Dia 24 de maio de 2020 
 
DE JOÃO PEDRO A FATOU: DOIS EXTREMOS DO GENOCÍDIO DA JUVENTUDE 
NEGRA 
 
Nas primeiras páginas do livro O Genocídio do Negro Brasileiro, clássico do pensamento social 
brasileiro, o professor Abdias Nascimento apresenta duas definições da palavra “genocídio”, 
encontradas em dicionários, para fundamentar seu texto. Assumo uma delas para fundamentar o 
texto a seguir: genocídio – recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, pela 
exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições política, sociais, culturais, 
linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. 

Pois bem. 

João Pedro Matos Pinto, 14 anos. Era morador do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, um 
dos piores lugares do Brasil para se viver. Em uma operação policial, em plena pandemia da 
covid-19, teve a casa invadida quando brincava com os primos. Pediu pela vida em vão. Foi 
baleado no peito. Removido por policiais, passou 16 horas “sumido”, com a família angustiada 
por seu paradeiro. Quando enfim conseguiram saber onde estava o menino, o desespero: seu 
corpo estava em uma geladeira dentro do Instituto Médico Legal (IML). Ele é uma das vítimas 
recentes do homicídio da juventude negra no no Brasil, que tira uma vida a cada 23 minutos. 

Ndeye Fatou Ndiaye, 15 anos. Moradora de Laranjeiras, bairro de classe média da zona sul 
carioca. Um lugar onde a vida para a maioria ainda é digna. Estuda em uns dos colégios mais 
tradicionais do Rio de Janeiro, o Liceu Franco Brasileiro. É boa aluna em matemática, venceu 
concurso de poesia com a temática sobre África. Uma menina linda, de beleza única. De alguns 
colegas de classe recebeu insultos racistas, eugenistas: “dou dois índios por um africano”, 
“quanto mais preto, mais preju (prejuízo)”, “fede a chorume”. 

Ambos os casos ganharam o noticiário ao longo da última semana e mostram aspetos diferentes 
do genocídio da juventude negra. Genocídio, explica Abdias no livro, não é só a morte física, 
mas também a morte cultural e subjetiva dos sujeitos. Muita gente indignada se posicionou 
dentro e fora do ativismo negro. Um dos movimentos mais fortes veio da Associação Cultural 
Zumbi, que divulgou o vídeo-manifesto bilíngue E se Fosse Seu Filho?, que juntou mulheres 
distintas para denunciar o genocídio em curso no país. 

A deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Rio, e o deputado federal Marcelo Freixo (ambos do PSOL-RJ), 
denunciaram à Organização das Nações Unidas e à Organização dos Estados Americanos o 
assassinato de 14 moradores de favelas em megaoperações policiais no estado do Rio em menos 
de uma semana. A representação enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 
OEA, para o alto Comissariado para Direitos Humanos e para a relatoria Especial sobre 
Execuções Sumárias da ONU pede que sejam tomadas todas as medidas cabíveis para a 
responsabilização de todos os envolvidos no assassinato do adolescente João Pedro. 
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Pela família de João Pedro, a indignação partiu de seu pai: “É um sentimento que não desejo 
para o meu pior inimigo”. “Tiraram o meu sonho, o sonho do meu filho, da minha família. 
Destruíram a minha família cruelmente”. “A polícia quer forjar uma situação. Não tinha bandido 
(dentro da casa onde João foi morto). Entraram na casa e tacaram duas granadas. Além dos tiros. 
Só tinha adolescentes de família”. E se fosse seu filho, leitor (a)? Além do luto de perder um 
filho, inimaginável, a família ainda tem de confrontar a narrativa sistematicamente mentirosa de 
uma polícia corrupta, violenta e historicamente assassina, sob o risco de a honra e a memória do 
jovem João Pedro ficarem manchadas pela eternidade. 

No caso de Fatou, acompanhada do pai, ela mesma assumiu a sua defesa e, com brilhantismo, foi 
pedagógica com os racistas: “Qualquer pessoa negra num ambiente cheio de brancos enfrenta o 
racismo diariamente. Na época do surto do ebola, um aluno gritou para mim no meio da sala de 
aula: ‘volta para a África com a sua doença’. Nada aconteceu com ele. A gente olha as 
mensagens enviadas e pensa que é algo que se dizia 300, 400 anos atrás. Não devíamos estar 
vendo isso em 2020”. Com maturidade surpreendente para idade, foi gigante: “fico triste pelos 
pais dos alunos”, “eu estou lutando por todas as meninas pretas que passaram e vão passar por 
isso (racismo)”, “Lamento pelos pais dos alunos”. 

UM RELATO PESSOAL 

Permita-me, Fatou, discordar um pouco de você. Você não está lutando somente pelas meninas 
pretas. Você está lutando pelo futuro do Brasil. Eu queria ter tido a sua coragem e consciência 
quando na sua idade. Eu era um garoto preto que, diante dos ataques racistas sofridos nas escolas 
particulares que frequentei, me calava. Muitas vezes, cheio de raiva e tristeza, engolia as 
lágrimas para não demostrar fraqueza, ou então quando não aguentava, corria para o banheiro e 
as derramava em silêncio, sozinho. Eu não me esqueço desses momentos. 

Faltavam-me argumentos para confrontar os racistas, levar o assunto à direção da escola. 
Faltava-me o apoio que você teve de sua família. A gente não discutia esses temas em casa. 
Faltava-me uma personalidade que permitisse, quem sabe, revidar os ataques dos racistas com 
um soco bem aplicado na cara deles. “Fogo nos racistas!” dizem por aí. Mas eu sempre achei que 
a violência é o pior caminho. De alguma forma ou de outra, estava seguindo o caminho da paz e 
do diálogo que tão bem nos ensinou Mandela. 

Foram muitos silenciamentos para que eu pudesse criar a coragem de denunciar os racistas, 
enfrenta-los. Não é fácil fazê-lo em um país que relativiza o racismo. Dizer “basta!” porém é 
libertador! E, antes tarde do que nunca, aqui estou. Escrevendo para um Fórum Permanente Pela 
Igualdade Racial por ofício. Isso sim é destino! Isso é o que o professor Abdias Nascimento 
definiu como quilombismo: a nossa resposta criativa ao genocídio do negro brasileiro. 

Haverá um tempo em que a natureza do racismo será desmascarado por completo, sendo 
compreendido pela maioria dos brasileiros. Essa é a nossa luta. Quando esse dia chegar, e será 
em breve, acredite, primeiro “eles” vão nos ignorar. Depois, “eles” vão nos atacar como sempre 
o fizeram. Mais adiante, acuados, “eles” vão se defender. No final, nós venceremos. E essa 
vitória, Fatou, será a vitória de todos nós, ainda que já não mais estejamos brilhando nesse plano 
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material – como o companheiro João, a companheira Ágatha e tantos outros brasileirinhos que, 
do Orum, do outro lado, nos guiam. Na mitologia da língua iorubá, Orum define o céu ou o 
mundo espiritual. Que assim seja! 
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17 de maio de 2020 
 
SAÚDE E DEMOCRACIA SOB ATAQUE 
A queda do segundo ministro da Saúde em menos de um mês é só a ponta do iceberg 
 

Na manhã de sexta-feira (15) chegou a notícia de que o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu 
demissão. Era a segunda queda do número 1 da saúde no Brasil em menos de um mês. O 
primeiro, Henrique Mandetta, havia pedido demissão pelas mesmas razões de seu sucessor: a 
incompatibilidade de trabalhar com um presidente cujo pensamento é conflitante com o 
pensamento científico universal, no que diz respeito às políticas públicas de combate à pandemia 
da covid-19. Até o fechamento desse artigo, diga-se, são mais de 15 mil brasileiros que perderam 
a vida por causa da doença. 

A queda de Teich é só a ponta do iceberg. É mais um indicativo de como opera a mente obscura 
do presidente, que insiste em ignorar estudos sérios a fazer valer as suas fantasias, colocando em 
risco não só a saúde, mas também a democracia. Lembremos aqui a lista de exageros do gestor 
da nação, que não é de hoje: homenagem a torturador em plena Câmara dos Deputados, defesa 
do fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), as cotidianas agressões à 
cobertura jornalística. Ele sempre foi assim, agora, porém, tem o peso da caneta ao seu lado, 
gerando, de sua desconexão com a realidade, consequências graves.    

Três dezenas de pedidos de impeachment estão engavetados na mesa do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, que só analisou um deles. Em conversas íntimas, Maia, diz que os deputados 
que abriram processos de impeachment acabaram tendo mau agouro, informa o colunista Lauro 
Jardim (O Globo). Na noite de sexta-feira (15), o ministro do STF Celso de Mello determinou 
que o presidente Jair Bolsonaro seja comunicado de mais uma ação sobre impeachment. Esta de 
um grupo de advogados que recorreu ao STF afim de determinar que o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, avalie a denúncia por crime de responsabilidade. O grupo de advogados elenca 
uma série de condutas que, segundo eles, configuram crime em meio a pandemia do coronavírus. 
Será que agora vai, Rodrigo? 

Enquanto as instituições, por conivência ou superstição não domam o senhor presidente, ele vai 
promovendo sua cruzada contra tudo e todos que se opõem a sua visão particular de mundo: ora 
os ritos democráticos, ora as instituições, ora as leis, ora a imprensa, ora o amor entre iguais. Na 
visão desse sujeito, o que vale são suas convicções fantasiosas avalizadas por uma centena de 
puxa-sacos mal-intencionados que estão ao seu redor. Sem esquecer da expressão “quem com 
porcos anda, farelos come”, vale lembrar um deles. 

O relato do ex-ministro Gustavo Bebianno, em carta endereçada ao presidente, intriga. Escrita 
poucos dias antes de morrer de enfarto fulminante, a carta do ex-político, um dos colaboradores 
mais íntimos do presidente durante a campanha de 2018 e nos primeiros meses de governo, é 
cristalina ao descrever a personalidade do presida: “o senhor cultiva e alimenta teorias de 
conspiração, intrigas e ódio, e ensinou seus filhos a fazerem o mesmo”, “vive em uma prisão 
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mental e emocional”, “o senhor precisa romper esse ciclo de ódio. Do fundo do seu coração, do 
fundo da sua alma, com toda a sua força”. 

Quanto tempo mais o país estará nas mãos de alguém que, além de despreparado e incompetente, 
quer passar por cima de tudo e de todos e fazer valer a sua visão doentia da realidade? O que 
falta para que o Brasil tome às rédeas de si e coloque o presidente em seu devido lugar? Quantos 
brasileiros e brasileiras terão de morrer por causa das loucuras do senhor presidente? É melhor as 
instituições trabalharem logo, sob o risco delas próprias não resistirem à transloucada ação de um 
presidente que não tem amor no coração, não cultiva razão no encéfalo, mas tem ao seu lado a 
caneta e as forças armadas. 
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Rio de Janeiro, 9 de maio de 2020 
 
HOJE MORREU MARLEINHO, VÍTIMA DO COVID-19 
 
Hoje morreu Marcelinho,  vítima da covid-19. Ele tinha vinte e poucos anos e era retinto. Gente 
como o Marcelinho é um sobrevivente. Das seis da manhã até a morte, todo dia, no sério batente. 
Atendeu na lanchonete, fez frete na moto e na caminhonete. Dirigiu o transporte comunitário que 
atende aos mais pobres do bairro. Conseguiu até um carro (!) e deu lucro aos empresários, 
enquanto buscava, guerreiro, o “mínimo salário”. 

Seu apelido era “azeitona”, soube agora entre os íntimos. Seus olhos cansados eram quase 
sempre calmos. Talvez o Marcelinho não tivesse tempo de pensar na vida. Não sei. Certamente 
não o tinha para uma refeição tranquila. Conversamos pouco, bem pouco agora sei. Mas quando 
ao lado dele me sentei, na carona do transporte comunitário, sentia o seu axé de um mestre 
iluminado. Ainda o sinto. Retribuía-o com um sorriso, um gesto, um carinho e o tradicional 
“fala, Marcelinho!”. Ele era nosso vizinho, pô, gente da gente, e como tantos outros, pobre, mais 
um sobrevivente. 

“E daí?”, assim respondeu o presidente da nação, irritado, quando questionado sobre a morte de 
Marcelinho e de tantos outros brasileiros e brasileirinhos (1). É desse jeito, Marcelinho, que os 
brancos nos tratam desde que aqui chegaram, invasores, trazendo-nos amarrados. Eles não ligam 
se hoje morreu Marcelinho, vítima da covid-19. Eles não ligam se você tinha vinte e poucos anos 
e era retinto. Eles não ligam se você tinha um bom coração e um corpo preto-pardo. 

Texto em homenagem ao Marcelinho, o “Azeitona” 

(1). Em 28 de abril de 2020, quando questionado sobre o número de mortes de brasileiros 
vítimas da Covid-19, que àquela altura da pandemia ultrapassava 5 mil, o presidente que 
governa o Brasil desde 2019, respondeu: ‘E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?’. 
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3 de maio de 2020 

 

MIOPIA INSTITUCIONAL, DESONESTIDADE INTELECTUAL OU MÁ FÉ? 

No último dia 22 de abril de 2020, o governo federal lançou o programa Pró-Brasil, com 
propostas para retomada da economia no pós-pandemia do novo coronavírus (covid-19). O 
programa prevê investimentos públicos de R$ 30 bilhões até 2022 e a geração de um milhão de 
empregos nesse período. Coube ao ministro da casa civil, Braga Neto, anunciar os detalhes do 
programa. A ideia é que os ministérios proponham ações para atingir o objetivo do governo 
federal.   

Do ponto de vista da comunicação, chamou atenção a imagem usada na peça publicitária do 
governo atual: a foto de cinco crianças com feições caucasianas, que não representam a 
diversidade étnica e cultural brasileira. Dado estatístico do IBGE indica que 54% da população 
brasileira autodeclarada negra (preta ou parda). Pouco se comentou sobre o assunto na imprensa. 
Os que fizeram, foram as mídias alinhadas ao campo político progressista. 

Em 2020, com tanto anseio da sociedade civil, movimentos negros e algumas iniciativas públicas 
e privadas em direção ao fortalecimento da diversidade, no momento em que vivemos a Década 
do Afrodescendente junto às Organizações Unidas (ONU), parece-me que levar uma campanha 
como tal à frente é, no mínimo, miopia institucional ou desonestidade intelectual. Ou seria má 
fé? 

O fato é que, institucionalmente, o governo atual reproduz o racismo histórico sem ser 
combatido de forma eficaz. Esse texto mesmo não tem, infelizmente, o alcance que anseio dele. 
Mas é preciso se posicionar quanto aos absurdos diários impostos pelo governo brasileiro. A 
discussão sobre o racismo deveria transcender o aspecto direita-esquerda, e ser uma questão 
ampla, nacional, uma questão de Estado e democracia. 
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A campanha do governo federal traz nas entrelinhas o típico desafio da comunicação: alinhar o 
que se pensa, o que se faz e o que se anuncia. Explico: no site da Secretaria de Comunicação 
de Governo – a SECOM está definido que as “ações publicitárias do Governo Federal devem 
priorizar o caráter educativo, informativo e de orientação social, valorizar a diversidade étnica 
e cultural e reforçar atitudes que promovam o desenvolvimento humano, o respeito ao cidadão e 
ao meio ambiente”. 

Pois bem. A campanha então falha em sua essência, pois quando escolhe a imagem de crianças 
caucasianas para representarem a imagem do Brasil – e consequentemente do futuro da nação – 
não leva em consideração premissas básicas definidas institucionalmente pela Secom, sobre 
“valorizar a diversidade étnica e cultural”. Aqui cabe pensar também na atuação dos 
profissionais de comunicação, em especial os de marketing. 

Refletir sobre o que é mais importante: dizer sempre amém ao nosso “chefe” ou questioná-lo, 
questionar o cliente, questionar o seu interlocutor, questionar até o presidente da república, se for 
o caso. Compreender, definitivamente, o que é racismo e como identificar suas infinitas 
entranhas. Uma das coisas que aprendi na vida é aprender a dizer não, quando necessário. 
Liberta, gera independência profissional e resulta em credibilidade. “A liberdade pode ser uma 
cruz”, nas palavras do rap Emicida. Marcar posição não é uma tarefa fácil, mas vale à pena 
tentar. 
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27 de abril de 2020 

UM PAÍS, MUITOS BRASIS 

Não é de hoje que as diferentes correntes do movimento negro e aliados ficam atentos à questão 
dos dados e estudos divulgados pelas autoridades, pressionando-os por fazer o chamado recorte 
racial, na coleta e análises das informações. No caso da Saúde, desde 2017 o Brasil conta com 
uma portaria do Ministério da Saúde que determina que a informação sobre raça/cor deve estar 
em todos os instrumentos de coleta de dados utilizados pelos serviços públicos e nas pesquisas 
em saúde no SUS (Sistema Único de Saúde), informa Cida Bento em sua coluna no jornal Folha 
de S. Paulo, de 15 de abril de 2020. O texto pode ser lido também no portal do Centro de Estudos 
das Relações de Trabalho e Desigualdades, organização da qual Cida Bento é diretora-executiva. 

“Dessa forma, não faz sentido que a variável raça/cor não esteja em todos os formulários e 
sistemas de informação sobre a Covid-19, nos relatórios do Ministério da Saúde” afirma. Cida 
faz menção ao fato de que a área da Saúde, o Ministério da Saúde está negligenciando protocolos 
básicos de atendimento à população brasileira. Ainda em seu artigo, ela recorda “a informação 
sobre raça/cor constava já no primeiro recenseamento vernáculo no Brasil, ocorrido em 1872, há 
148 anos, e hoje ela contempla as populações branca, parda, preta, indígena e amarela”. 

Na nova edição de O Genocídio do Negro Brasileiro, livro clássico do pensamento social 
brasileiro, do professor Abdias Nascimento, uma pesquisa apresentada chama atenção. Até a 
década de 1970, diga-se, havia uma ideia estabelecida de que nessas terras tupiniquins havia uma 
democracia racial. Era aquela velha balela da meritocracia, dos direitos e oportunidades iguais 
sustentada pelos racistas intelectuais. No início da década de 1980, o economista Marcelo Paixão 
partiu do conceito e metodologia utilizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) na 
definição do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), uma síntese de indicadores sociais 
como renda, educação, saúde, habitação e expectativa de vida. 

Com base nos dados do IBGE, o economista calculou o IDH diferenciado para as populações 
branca e afrodescescendente (esta definida como a soma das categorias oficiais de “preto” e 
“pardos”) e os comparou aos índices de outros países. Os resultados mostram que, enquanto o 
Brasil como nação estava no 79 lugar entre 174 países pesquisados, um hipotético Brasil 
composto de afrodescendentes ficaria em 108, 29 posições abaixo do Brasil e sete abaixo da 
África do Sul. A população branca, entretanto, se classificaria em 49 lugar, 30 posições acima do 
Brasil. 

São muitos os esforços dos movimentos negros, aliados antirracistas e sociedade civil para 
deixar ainda mais evidente o que vemos – e sentimos na pele – todos os dias nessa terra chamada 
Brasil: o racismo é descarado.  O Brasil dos pretos e pretas é bem pior do que o Brasil da turma 
da Escandinávia. Como então transformar esses dados, esse conhecimento e as informações 
duramente conquistadas, disponíveis, em política pública que atenda, definitivamente, os anseios 
de pelo menos 54% da população brasileira autodeclarada preta? Talvez a resposta a essa 
pergunta passe por articulação, organização e unidade coletiva, algo que esse Fórum Permanente 
pela Igualdade Racial (FOPIR) busca realizar a cada dia de sua existência. 
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19 de abril de 2020 

ESTUDO: “FALTA CAPITAL DE GIRO” PARA 48% DAS MULHERES NEGRAS 
EMPREENDEDORAS 

Mulheres negras são uma engrenagem fundamental à economia brasileira. Injetam, sozinhas, em 
torno de 704 bilhões de reais por ano no mercado nacional (Instituto Locomotiva, 2019). É uma 
força humana de trabalho que representa uma massa de 28% da população brasileira, ou seja, são 
60 milhões de pessoas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número de 
famílias brasileiras chefiadas por mulheres negras cresceu de 22% em 1995 para 41,1% em 
2015, chegando a quase 16 milhões de pretas (IPEA). 

Pesquisa divulgada no último dia 9 de abril pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), em 
parceria de EmpregueAfro, Empodera e a Faculdade Zumbi dos Palmares, indica quais são as 
dificuldades e necessidades de mulheres negras em período de isolamento físico e social, por 
ocasião da pandemia do Covid-19. A coleta dos dados foi realizada entre os dias 31 de março e 
02 de abril de 2020, por meio de preenchimento de um formulário eletrônico. Ao todo, 243 
mulheres de 19 estados e o Distrito Federal participaram do estudo, sendo 89.3% delas 
autodeclaradas pretas. 

A pesquisa leva em conta três perfis de mulheres: empreendedoras (72%), profissionais de 
empresas nacionais (20%) e profissionais de empresas multinacionais (7,8%). Entre as 
empreendedoras, a dificuldade maior é a “falta de capital de giro” para dar continuidade aos seus 
negócios (48%). Ainda nesse universo, o maior medo dessa mulher preta não é com a saúde, mas 
sim perder seus clientes (46,9%). Entre as profissionais de empresas nacionais, 76,5% temem por 
seus empregos e indicam que a maior necessidade é apoio psicológico (39,7%). “Estou bem 
cansada e o que mais preciso agora é de apoio psicológico. Pois não sei até que ponto vou 
aguentar” é o desabafo anônimo de uma delas, que trabalha em uma empresa de TV. 

Para o estudo completo, clique em: relatório mulheres negras. Antecipo para você, caro leitor, 
algumas de suas conclusões em números: 

EMPREENDEDORAS 
79,4% não dispõem de reservas financeiras 
48% apontam que a principal necessidade é capital de giro (recurso para fazer o negócio rodar no 
dia- a-dia)   
44% das empreendedoras negras dizem possuir 1 mês de capital de giro 
56% apontam ter custos mensais médios entre 1 mil a 5 mil reais 
21,14% necessitam de auxílio como a de prospecção de clientes 
10,29% necessitam de suporte tecnológico 
7,43% necessitam mentorias 
5,14% necessitam apoio psicológico 
 
PROFISSIONAIS (empresas nacionais e multinacionais) 
76,5% têm medo de perder o emprego 
39,7% tem como primeira necessidade o apoio psicológico 
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13,2% temem ficar doentes 
10,3% temem que ações de diversidade e inclusão sejam descontinuadas em suas organizações 

A IMPORTÂNCIA DOS DADOS 

Na semana passada, publiquei artigo nesse Fórum Permanente Pela Igualdade Racial no qual 
chamava atenção para a divulgação de dados por grupos étnicos. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, as autoridades informaram pela primeira as mortes por Covid-19 por grupos étnicos. 
Entres os que mais morrem estão os hispânicos e os pretos. 

Os esforços da sociedade civil, das organizações negras e de aliados pela sistematização da 
informação e dados não é de hoje. No artigo da próxima semana, apresentarei alguns exemplos 
de pesquisas e referenciais que, historicamente, contribuíram para refutar o mito da democracia 
racial e aceleraram as políticas afirmativas no Brasil. 
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9 de abril de 2020 

COVID-19 É MAIS LETAL ENTRE PRETOS E PRETAS 

A gente conhece essa história de cor. Mas ainda assim causa indignação quando a ciência de 
dados joga sobre nosso rosto a desumanidade histórica do capitalismo, cujo fundamento se deu 
com base na escravidão do sujeito negro. Um crime contra a humanidade, uma vergonha 
declarada.  

Olhemos para os dados do Departamento de Saúde da cidade de Nova Iorque, divulgados nos 
últimos dias: pretos americanos são 28% dos mortos até o momento, e sua representatividade no 
total da população é de apenas 22%. Os brancos, por outro lado, constituem 32% da população, 
mas são 29% dos mortos pelo coronavírus. Quem mais sofre com as mortes são os hispânicos: 
são eles 34% dos mortos pela Covid-19, apesar de só representarem 29% da população nova-
iorquina. 

Em Chicago não é diferente: 70% das mortes no estado são de pretos e pretas. Um terço da 
população da cidade, diga-se, é formada por pretos.  Primeira mulher negra a ser eleita prefeita 
de Chicago, Lori Lightfoot atribuiu o fato ao histórico racismo estrutural. Em uma cidade 
importante como Chicago, usar o seu prestígio para dar atenção ao recorte racial é fundamental.  

Em Lousiana, sul dos Estados Unidos, 70% das pessoas infectadas são negras, sendo 33% da 
população composta por negros. O anúncio foi feito na última segunda-feira (6) pelo governador, 
John Bel Edwards. No Alabama, 44% das mortes por Covid-19 são de negros. No total, a 
representatividade preta local é de 27%. Os pretos representam 13% da população americana. 

MOVIMENTOS NEGROS PRESSIONAM AUTORIDADES 

No Brasil, movimentos negros manifestam preocupação. A Coalizão Negra Por Direitos, 
organização com 150 entidades do movimento negro de todo o país, cobrou do Ministério da 
Saúde e das secretarias estaduais da Saúde a divulgação dos dados étnico raciais, de gênero e 
territoriais dos casos de infecção e de mortes decorrentes do Covid-19, o novo coronavírus. No 
documento enviado ao Ministério da Saúde e às secretariais estaduais, a Coalizão pede o número 
de infectados e de mortos nos parâmetros étnico raciais e de gênero durante fevereiro, março e 
abril.  

Ainda no mês de março, no começo do período de isolamento social proposto pelas autoridades 
brasileiras, a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB) lançou 
a Carta das Mulheres Negras Sobre o Covid-19, documento no qual, entre outras pontos, 
questiona a “quarentena” e coloca essa opção de vida como “completamente dissociadas da 
realidade vivida pela população negra, de periferias e favelas urbanas e rurais deste país”. 

  



 
 
 

 
 

_________________________________________________________________ 
IPEAFRO – INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS 

Rua Benjamin Constant, 55 /1101 – Rio de Janeiro, RJ –  20241.150 – Brasil  
tel 21.2509.2176  /  fax 3217.4166  /  e-mail: ipeafro@gmail.com  /  www.ipeafro.org.br 

 
 

16 

 

14 de março de 2020 

O PESO SIMBÓLICO DO 14 DE MARÇO 

Hoje é dia de reverenciar três ancestrais e independentemente de quem você seja, caro leitor, e 
de quais são as suas orientações individuais, atente-se para o simbolismo da data do 14 de março. 
Explico: nasceram em 1914 Carolina Maria de Jesus, escritora, e Abdias Nascimento, professor, 
artista plástico e político oficialmente indicado ao Nobel da Paz. Morreram a vereadora Marielle 
Franco e o seu motorista Anderson Gomes, em 2018, assassinados a mando de quem a polícia 
não sabe e o Estado brasileiro não quer descobrir. Por lei estadual no Rio de Janeiro, o dia 14 de 
março é Dia do Ativista pelo aniversário de Abdias, e Dia Marielle Franco de Luta contra o 
Genocídio das Mulheres Negras. Essas personalidades dedicaram a vida a resistir ao racismo 
brasileiro, o denunciaram ao mundo e deixaram mais evidentes o genocídio das populações 
negras. 

Mas de que genocídio estamos falando? “O uso de medidas deliberantes e sistemáticas (morte, 
injúria corporal e mental, impossíveis condições de vida, prevenção de nascimentos), calculadas 
para o extermínio de um grupo racial, político ou cultural ou para destruir a língua, a religião ou 
a cultura de um grupo”. Essa definição está nas primeiras páginas do livro “O genocídio do 
Negro Brasieliro”, de Abdias Nascimento. Podemos afirmar que cada um deles – Carolina, 
Abdias e Marielle – foi atingido por diferentes facetas desse genocídio ao longo de suas vidas. 
Pagaram caro. Marielle levou quatro tiros na cabeça. Carolina morreu no ostracismo. Abdias não 
conseguiu uma sede para abrigar seu ambicioso projeto do Museu de Arte Negra (MAN). Mas 
no final das contas eles eram sementes e nós somos os seus frutos. 

Se um dia o Brasil se livrar do racismo, certamente foi porque no caminho dessa construção 
houve um investimento pesado em educação de qualidade, desenvolvimento de pensamento 
crítico e ampliação do esforço de contar a história que a história não conta. Nós, negros e negras, 
somos responsáveis por reivindicar essa história, contar para os nossos filhos, pavimentar esse 
conhecimento para o futuro. “Nunca é tarde para voltar ao passado e apanhar o que ficou para 
trás” é o significado do provérbio Sankofa – cuja a imagem simboliza uma ave que olha para o 
próprio rabo. Outra interpretação possível para esse ideograma que compõe o conjunto de 
símbolos Adinkra, linguagem escrita dos povos Acã, é aprender com o passado, compreender o 
presente para construir o futuro. Eis aqui uma pequena colaboração para esse possível futuro e 
desejado. 
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Imagem criada pelo designer Luiz Carlos Gá para o evento que homenageou Carolina, Abdias e 
Marielle no 14 de março de 2019, no Centro de Artes da Maré, na favela Nova Holanda, Rio de 
Janeiro (RJ) 
 
Carolina Maria de Jesus (1914 – 1977) 

Escritora mineira, nascida em Sacramento (MG) em 14 de março de 1914. Após um episódio de 
racismo em sua cidade, no qual foi acusada injustamente de roubo e espancada até que o dinheiro 
aparecesse para que ela pudesse ser inocentada, mudou-se para São Paulo – onde chegou 
caminhado a pé. Estabeleceu-se na favela do Canindé as margens da marginal do Tietê. Teve três 
filhos. Cuidou deles sozinha, sem a presença paterna. A fome fazia parte do cotidiano de sua 
família. Catando papéis tirava o mínimo para o sustento. Dos papéis também vinham os pedaços 
de folha onde escrevia suas memórias, textos, poesias e seus sonhos. Um dia, o jornalista 
Audálio Dantas foi fazer uma matéria para a Folha de São Paulo sobre a vida na favela. 
Encontrou-se com Carolina Maria de Jesus, soube de sua história, leu seus textos. Publicou sua 
história no jornal. Dois anos mais tarde, em 1960, seus textos foram reunidos em Quarto do 
Despejo, livro que virou best-seller. Está hoje em 16 países, 46 idiomas. Vendeu quatro milhões 
de livros no exterior, 3 milhões no Brasil. É a mulher brasileira que foi mais publicada no 
mundo. Foi confrontada pelo stabilishment e o seu racismo estrutural. Carolina tronou-se uma 
referência de um “lugar de fala”, termo tão usado nos dias de hoje. Afinal Carolina não deixava 
que ninguém falar por ela. Morreu no ostracismo em 1977. 

Marielle Franco (1979 – 2018) 

Marielle Franco foi uma política brasileira. Formada em Sociologia (pela PUC-Rio) e com 
Mestrado em Administração Pública (pela UFF). Eleita Vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL 
(Partido Socialismo e Liberdade) no ano de 2016, com 46.502 votos. Enfrentou as milícias sem 
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medo. Denunciou policiais corruptos. Defensora dos direitos humanos, coordenou, junto com 
Marcelo Freixo, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ao longo do período em que atuou como vereadora 
apresentou 16 projetos de lei, especialmente pensados em políticas públicas para negros, 
mulheres e LGBTI. Mãe, mulher negra de favela, mãe, lésbica. Foi assassinada ao lado de seu 
motorista Anderson Gomes em um 14 de março, em crime ainda não desvendado. O caso talvez 
seja o mais relevante atualmente para se compreender o contexto da política nacional e de como 
funcionam os mecanismos de racismo no Brasil. 

Abdias Nascimento (1914 – 2011) 

Político, escritor, jornalista, teatrólogo, professor. Nasceu em Franca (SP). Fundador do Teatro 
Experimental do Negro, quando os negros e negras pisaram no palco do Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro pela primeira vez, dirigindo, atuando e produzido uma peça e o protagonizando o 
papel principal. Ajudou a organizar o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Fundou o jornal 
Quilombo. Foi curador do projeto do Museu de Arte Negra. Foi perseguido politicamente e preso 
diversas vezes em sua vida por resistir ao racismo. Viveu 13 anos em exílio durante a Ditadura 
Militar no Brasil. Voltou ao País e foi o primeiro parlamentar negro da Câmara dos Deputados. 
Fundou o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO). Participou da 
promulgação da Constituição Brasileira em 1988. Defensor da democracia e dos Direitos 
Humanos das populações negras, foi oficialmente indicado ao Nobel da Paz. Autor de “O 
Genocídio do Negro Brasileiro”e “O Quilombismo”, clássicos do pensamento social brasileiro. 
Foi secretário de Estado, Senador da República. Morreu aos 97 anos e é considerado uma das 
grandes personalidades brasileiras do século XX 

UM RELATO PESSOAL 

Revistando algumas anotações pessoais que mantenho em diários, cheguei ao dia 14 de março de 
2018. Eis aqui alguns dos apontamentos registrados naquele dia. 

“São 5h53 da manhã… No Fórum Social Mundial, observo, milhares de pessoas afinadas com o 
“mundo melhor é possível”. Neste hotel, que fica ao lado do Instituto Goethe de Salvador, 
vários turistas nacionais e internacionais dividem espaço. Aqui no looby, antes das seis, já há 
uma movimentação. Fico pensando no longo dia que terei pela frente e de que maneira posso 
contribuir para um mundo melhor. Acho que o melhor caminho a tal passa por mim, pelo 
autoconhecimento. Talvez me conhecendo melhor, melhor de mim posso oferecer ao mundo: 
dons, talentos, amor, compaixão. O que mais este mundo precisa? 

Foi com esse espírito de esperança que me lancei naquele 14 de março de 2018. Com fé na 
humanidade, meditando e escrevendo – em um ato de prazer e fé. 

“Animados, enquanto os hospedes tomam café, estão os funcionários do hotel, conversando com 
o sotaque inconfundível dessa terra, com sorrisos pouco comum para este horário, e um bom-
humor inconcebível, pelo menos para mim, aquela hora do dia. E acredito que esta turma não 
deve ter levantado da cama antes das quatro da manhã, como é comum em nosso país, 
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principalmente para os trabalhadores que moram afastados dos grandes centros. Que a luz e o 
bom humor norteiem o dia de hoje, e que eu possa ter uma noite de sono um pouco melhor do 
que a que tive – tivemos – hoje. Que seja assim! 

Fechei o caderno. Tomei café da manhã com a professora Elisa Larkin Nascimento e o escritor 
Milsoul Santos. Saímos para o Teatro Martim Gonçalves, da Escola de Teatro da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), onde o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-brasileiros (IPEAFRO) 
e parceiros realizariam o primeiro de uma série de três eventos em torno do lançamento da nova 
edição do livro “O Genocídio do Negro Brasileiro”, de Abdias Nascimento. Poesia, música, 
pensamento crítico, esperança. O teatro pulsava, foi lindo. À tarde visitei a UFBA / Ondina que 
pulsava ainda mais: gente de várias partes do mundo, diferentes culturas, era o povo na rua 
cantando como uma reza, um ritual.    

À noite, chegou a notícia da morte de Marielle. Eu já estava deitado, preparando-me para dormir. 
Pensei: “fudeu!”. Permaneci estático. A única reação possível foi escrever no diário. E lá está:   

“Como é habitar um corpo afro-brasileiro que por destino “caiu” na cidade do Rio de Janeiro, 
que por destino chegou até aqui? O que me motiva a escrever é este turbilhão de acontecimentos 
simultâneos que fazem parte de nossa vida… A morte da vereadora Marielle Franco, do Psol, 
assassinada em circunstâncias ainda duvidosas… Eu votei nela nas últimas eleições. Mulher 
negra, jovem. Parecia para mim séria e honesta. Hoje sei de seu assassinato, no Estácio, bairro 
onde nasceu o samba. Eu fico indignado com a violência na cidade, apesar de já ter me 
“acostumado” a essa realidade no Rio. 

De salvador, onde passei o dia em compromissos dentro do âmbito do Fórum Social Mundial 
2018, que propõe “um mundo melhor é possível”, discutimos, agimos, poetizamos, criamos 
atividades em torno do “Genocídio do Negro Brasileiro”, livro de Abdias. As discussões 
giravam em torno justamente do genocídio ser além da morte física, mas esta quando chega, é 
fatal. Literalmente nos faz perder a esperança de tudo. 

Eis que surge o Flamengo, com dois gols de jovem negro, de São Gonçalo, o pior IDH do Rio, 
um dos piores do Brasil, que faz dois gols contra o Emelec, fora de casa pela Libertadores. Aí 
compreendo a plenitude da vida: indignação, revolta, felicidade, amor, tristeza, raiva. Tudo isso 
habita esse corpo negro enquanto escrevo estas palavras, à meia noite, sentado em uma privada 
de hotel, com a porta (do banheiro) fechada para não incomodar a minha companheira que já 
está no décimo sono. A vida é meio sei lá, bicho. Eu só peço a Deus que me livre do mal. 
Amém!”. 

O resto é história.  

Viva o 14 de março! Que a data seja celebrada pelo protagonismo dessas personalidades e de 
outras tantas que fazem a diferença, em vida, para um mundo melhor. Queremos mais Carolinas, 
mais Nascimentos. Queremos #justiçapormarielle! A pergunta que fica é: quem mandou matar 
Marielle?  


