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A

pandemia do novo coronavírus (Covid-19) atingiu mais tardiamente a América do
Sul em comparação a outras regiões, tais como a Ásia e a Europa. No Brasil, o
primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus foi confirmado no final de fevereiro
de 2020 (Rodriguez-Morales et al., 2020). No final de maio de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) passou a considerar a América do Sul e, em particular, o
Brasil, como o epicentro da pandemia (Feuer, 2020). Tal fato exigiu, entre uma série de
medidas, a reorganização de serviços de saúde mental e atenção psicossocial (Smaps),
de forma a oferecer cuidados alinhados às demandas emergentes, especialmente para
grupos populacionais vulneráveis por processos de exclusão social.
O Brasil é um país de dimensões continentais, com aproximadamente 210 milhões
de habitantes, caracterizado por ampla desigualdade social. Nesses termos, a Covid-19
se apresenta como uma sindemia, o que enfatiza ainda mais a necessidade de ampliar os
princípios de universalidade, equidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).
No atual cenário, mostra-se necessário não somente integrar cuidados, mas também
prover proteção social àqueles já excluídos socialmente. Em 2018, aproximadamente
25% da população brasileira viviam abaixo da linha da pobreza (IBGE, 2019). Entretanto,
como a crise econômica que já se encontrava em curso foi exacerbada com a pandemia,
é possível que essa proporção seja ainda maior atualmente, em face dos indicativos
de perda de emprego e renda pela população brasileira desde que a Covid-19 passou a
afetar o país (Oliveira et al., 2020).
As condições precárias de moradia e saneamento básico, incluindo domicílios
superlotados e dificuldades para acesso sistemático à água potável, tendem a prejudicar
a adoção das medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para conter a rápida
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escalada do contágio pelo novo coronavírus (Werneck & Carvalho, 2020). Nesse
contexto, torna-se complexa a realização de alguns cuidados individuais e coletivos,
como higienização das mãos, distanciamento social e isolamento domiciliar de casos
confirmados ou suspeitos (Noal, Passos & Freitas, 2020).
Além das rápidas mudanças na rotina, da desarticulação das redes de apoio e do
estresse financeiro, pessoas de diferentes grupos populacionais adoeceram e perderam a
vida em decorrência da Covid-19 (Fiocruz, 2020a). Em conjunto, esses aspectos podem
impactar a saúde mental da população brasileira, aumentando o risco de emergência de
reações e sintomas relacionados à ansiedade e à depressão, por exemplo. Em pesquisa
de comportamento realizada entre abril e maio de 2020 com 45.161 indivíduos adultos
nas diferentes regiões do país, constatou-se que 53% dos participantes se sentiram
ansiosos/nervosos e 40% se sentiram deprimidos/tristes, muitas vezes ou sempre,
durante a pandemia. Esse mesmo estudo revelou também o aumento no consumo de
bebidas alcoólicas por 18% dos participantes, o que se associou à frequência com que
se sentiram deprimidos/tristes (Fiocruz, 2020b).
Os princípios de universalidade, equidade e integralidade do SUS, conquistados
em alinhamento com as propostas da reforma sanitária, visam à garantia do acesso
universal às ações e aos serviços de saúde pela população em todo o território nacional,
em uma perspectiva multiprofissional e intersetorial. Dessa forma, a rede de atenção à
saúde é composta também por profissionais da saúde mental, que buscam atender às
demandas da população por meio de ações e serviços de base comunitária e territorial,
que promovam a dignidade humana e não o encarceramento, tal como preconizado
pela reforma psiquiátrica. Contudo, o subfinanciamento é um dos grandes obstáculos
enfrentados pelo SUS, desde a sua criação, há trinta anos, para implementação de
serviços que atendam às necessidades de saúde da população (Castro et al., 2019).
No atual cenário, em decorrência da Covid-19, a obtenção de cuidados em saúde
mental pode se tornar ainda mais desafiadora pela descontinuidade de algumas ações
e serviços, ou mesmo porque, na vigência de pandemias, o foco prioritário de atenção
tende a se voltar para a saúde física das pessoas e o combate do agente patogênico.
Entretanto, as repercussões sobre a saúde mental não podem ser subestimadas ou
negligenciadas, tendo em vista que o contexto da pandemia é terreno fértil para a
emergência ou o agravamento de quadros de sofrimento psíquico (Schmidt et al., 2020).
Grupos populacionais já vulneráveis por processos de exclusão social merecem
especial cuidado por estarem expostos a múltiplos fatores de risco à sua saúde e ao
seu desenvolvimento integral, o que os torna mais propensos a demandas de Smaps
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durante a pandemia. Entre esses grupos, destacam-se a população em situação de
rua, a população privada de liberdade, bem como as pessoas migrantes, refugiadas,
solicitantes de refúgio e apátridas, que comumente vivenciam dificuldades de acesso a
direitos constitucionalmente garantidos, discriminação social, privações econômicas e
fragilidades nas conexões com redes de apoio (Noal, Passos & Freitas, 2020).
Será abordada aqui a forma como têm se organizado os Smaps oferecidos a grupos
populacionais vulneráveis por processos de exclusão social no contexto da Covid-19,
em particular os grupos acima referidos, discutindo-se alternativas possíveis para a
reorganização das formas de cuidado diante dos desafios impostos pela pandemia.

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Em março de 2020, a população em situação de rua no Brasil chegou a quase 222 mil
pessoas, o que representa um aumento de 140% desde setembro de 2012. A elevação
mais expressiva se deu nos grandes municípios (i.e., com mais de 100 mil habitantes),
o que pode ser explicado pelo crescimento do desemprego e da pobreza ao longo dos
últimos anos no país (Natalino, 2020). Visto que a crise econômica foi acentuada em
decorrência da Covid-19, estima-se que a população em situação de rua tenha aumentado
ainda mais nos últimos meses. Ademais, trata-se de pessoas que comumente vivenciam
pobreza extrema, têm vínculos familiares interrompidos e, durante a pandemia, tendem
a sofrer limitações repentinas nos seus já precários meios de sobrevivência, tais como
pequenos serviços e doações (Silva, Natalino & Pinheiro, 2020).
Além desses aspectos, que acabam por aprofundar o abismo social experienciado
pela população em situação de rua, destaca-se também a dificuldade – ou mesmo a
impossibilidade – de adesão às medidas de distanciamento social e higiene recomendadas para prevenir a infecção pelo novo coronavírus, visto que esse grupo populacional
não tem moradia ou depende de residências provisórias coletivas, o que aumenta a sua
vulnerabilidade. Claramente, ter a rua como moradia expõe a uma série de circunstâncias propiciadoras de adoecimento (Estrela et al., 2020), de modo que a população em
situação de rua, predominantemente composta por homens negros, tende a apresentar
problemas de saúde em proporção superior à população geral de baixa renda (Silva, Natalino & Pinheiro, 2020). Porém, afora a dificuldade de acesso às ações e aos serviços
de saúde, o preconceito pode fazer com que as queixas dessas pessoas sejam minimizadas quando elas se apresentam, por exemplo, em unidades de emergência hospitalar
(Estrela et al., 2020). Isso dificulta ainda mais a manutenção da saúde e o tratamento
de doenças, incluindo a assistência e o cuidado em casos de Covid-19.
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Em conjunto, esses fatores de risco reforçam a importância do trabalho articulado
entre diversos setores, tais como saúde, assistência social, segurança pública, órgãos
de garantia de direitos e sociedade civil, com ênfase na formulação de ações resolutivas
alinhadas às demandas da população em situação de rua durante a pandemia. Nesse
contexto, a legitimidade acumulada e a vasta experiência das equipes de Consultório na
Rua (eCR) as colocam em posição de destaque na articulação da rede, com o objetivo
de manter serviços oferecidos antes da Covid-19 e assegurar novas propostas, visando
à garantia de condições dignas de saúde e vida a esse grupo populacional (Noal,
Passos & Freitas, 2020).
No atual cenário, o abrigamento consiste na prática sanitária mais adequada, devendo
ser realizado de modo acolhedor e inclusivo para evitar discriminação e preconceito
(Noal, Passos & Freitas, 2020). Portanto, dada a necessidade de aumento temporário na
capacidade de acolhimento, espaços públicos ociosos durante a pandemia, como escolas,
que contam com banheiro, cozinha e salas separadas, podem ser adaptados com rapidez
(Silva, Natalino & Pinheiro, 2020). Entretanto, salienta-se a importância da reorganização
de toda a rede de serviços, com destaque para o treinamento dos trabalhadores, que
além de conhecer protocolos de biossegurança e ter acesso a equipamentos de proteção
individual (EPIs), também devem receber suporte no que diz respeito a Smaps. Isso porque
a carga emocional característica da prática com a população em situação de rua tende a
se amplificar durante a pandemia, especialmente por conta do alto risco de infecção entre
os trabalhadores (Noal, Passos & Freitas, 2020).
Aqueles que atuam nos espaços de acolhimento, em particular, precisam ser capacitados para o manejo de conflitos eventualmente ocorridos no agrupamento das pessoas.
A estrutura dos abrigos também deve ser ampliada e remodelada, tanto para garantir as
medidas de distanciamento social e higiene quanto para favorecer a melhor convivência
possível. Adicionalmente, sugere-se a revisão e a flexibilização das exigências para permanência nos abrigos. Isso inclui orientações aos trabalhadores sobre gerenciamento
de situações relativas ao uso de álcool e outras drogas pelos acolhidos e inclusão de
animais de estimação no espaço de acolhimento, entre outras. Indica-se a realização
de atividades (oficinas, jogos, relaxamento, alongamento etc.) para reduzir reações e
sintomas de estresse, ansiedade e depressão, bem como para dinamizar o cotidiano nos
abrigos, sempre garantindo a biossegurança (Noal, Passos & Freitas, 2020).
Em nota técnica publicada em junho de 2020, o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) apresentou um mapeamento de medidas emergenciais adotadas para
enfrentamento da pandemia entre a população em situação de rua, com base em
dados referentes a capitais das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, que concentram a
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maior parte desse grupo populacional no país. Em notícias veiculadas em websites de
prefeituras e entrevistas com profissionais, gestores e ativistas, as ações mais reportadas
foram abrigamento, higiene e alimentação. E as ações menos reportadas se referiram à
organização de centros emergenciais e à atenção a pessoas com transtornos mentais
ou uso problemático de álcool e outras drogas. Paradoxalmente, o consumo abusivo
de álcool e outras drogas é frequentemente considerado como causa da situação de
rua. Isso sugere, portanto, a importância da articulação de ações e serviços de saúde e
proteção social, com equipes multiprofissionais que possam promover a assistência e
o cuidado integral a esse grupo populacional durante a pandemia, pois suas demandas
de Smaps tendem a se intensificar nesse período (Silva, Natalino & Pinheiro, 2020).

POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE
Conforme dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, em 2019
a população prisional brasileira era composta por 773.151 pessoas privadas de liberdade
em todos os regimes (Brasil, 2020). Assim, o país atualmente ocupa a terceira posição
no ranking mundial de população prisional, atrás somente dos Estados Unidos e da
China (WPB, 2020). Com taxa de ocupação em torno de 170% (Costa et al., 2020), o
sistema prisional brasileiro se encontra sobrecarregado e frágil, de modo que doenças
infecciosas potencialmente curáveis, como é o caso da tuberculose, resultam em alta
mortalidade (Sánchez et al., 2020).
Em razão do confinamento de pessoas em celas superlotadas, com pouca ventilação
e acesso limitado a práticas de higiene, a população privada de liberdade está
potencialmente mais vulnerável à infecção e à morte em decorrência da Covid-19, em
comparação com o restante da população (Costa et al., 2020; Sánchez et al., 2020;
Santos et al., 2020). Segundo estimativas divulgadas na fase inicial da pandemia, na
população livre, cada pessoa infectada poderia contaminar duas a três outras pessoas;
dadas as características das prisões brasileiras, a expectativa era de que uma pessoa
privada de liberdade poderia contaminar até dez pessoas (Sánchez et al., 2020).
Apesar de algumas medidas adotadas pelas autoridades nos últimos meses, tais
como a liberação de detentos e a suspensão de visitas com o intuito de conter o contágio, dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça em outubro de 2020 revelaram
o aumento de 287% no número de casos nesses espaços em comparação com os três
meses anteriores, atingindo o total de 43.563 infectados e 201 óbitos por Covid-19
no sistema prisional brasileiro (Mundim, 2020). Em novembro de 2020, o Brasil era o
segundo país com maior número de casos de infecção e mortes mundialmente, atrás
apenas dos Estados Unidos (Depen, 2020).
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Afora os impactos sobre a saúde física, há de se destacar também as repercussões
da pandemia para os Smaps em face da condição de vulnerabilidade da população
privada de liberdade. Isso inclui taxas aumentadas de problemas de saúde mental, tais
como depressão e ansiedade, comportamentos e ideação suicida, bem como situações
de violência (Kothari et al., 2020; Santos et al., 2020). No contexto da Covid-19, as
reações emocionais apresentadas por essa população tendem a se intensificar por medo
de contaminação no cárcere, preocupações com a saúde e a segurança da família e, ainda,
interrupção de visitas, o que costuma fragilizar vínculos sociais e familiares (Santos et
al., 2020). A concessão da liberdade a alguns detentos pode desarticular redes de apoio
estabelecidas no sistema prisional, muitas vezes causando frustração naqueles que
ficaram. Adicionalmente, a diminuição ou a interrupção de atendimentos presenciais pela
equipe multiprofissional de saúde e a dificuldade de realização de atendimentos remotos
tende a vulnerabilizar ainda mais esse grupo populacional (Liebrenz et al., 2020).
Nesse sentido, algumas ações para cuidado amplo em Smaps à população privada de
liberdade podem ser formuladas, tais como:
1. orientações claras quanto aos procedimentos de biossegurança, incluindo
formas de contágio e prevenção da infecção pelo novo coronavírus;
2. garantia de distanciamento social e acesso a outras medidas sanitárias (ex.: disponibilização livre de água e sabão, limpeza das unidades conforme recomendações das autoridades sanitárias, melhoria das condições das celas etc.);
3. garantia de acesso a informações atualizadas sobre a pandemia, provenientes
de fontes oficiais e baseadas em evidências científicas, o que favorece a redução de boatos e de estresse e ansiedade, fortalecendo a adesão aos procedimentos de biossegurança e aos cuidados preventivos;
4. sensibilização da equipe para estratégias de atenção psicossocial, geração de
confiança na transmissão de informações e organização da unidade durante
a pandemia;
5. garantia da comunicação das pessoas privadas de liberdade com suas famílias
e outros membros da rede socioafetiva e institucional, de forma remota, por
meio de tecnologias, para prevenir a intensificação de sentimentos de solidão e
outras repercussões negativas na saúde mental; e
6. elaboração e implementação de estratégias de promoção da saúde mental, bem
como de atenção psicossocial especializada àqueles com agravos persistentes, o
que deve incluir tanto as pessoas privadas de liberdade quanto os trabalhadores
das unidades prisionais (Noal, Passos & Freitas, 2020).
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Em conjunto, essas ações podem reduzir o sofrimento psíquico da população
prisional durante a pandemia, favorecendo a garantia de direitos e maior proximidade do
ideal de instituição ressocializadora (Santos et al., 2020).

PESSOAS MIGRANTES, REFUGIADAS, SOLICITANTES DE REFÚGIO E APÁTRIDAS
No ano de 2019, 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a sair de suas casas e se
deslocar para outros territórios devido a uma série de fatores, como conflitos armados,
perseguição, violência, violações de direitos humanos e insegurança alimentar. Dessas
pessoas, que representam pouco mais de 1% da população mundial, somente 317 mil
conseguiram retornar para seu território de origem (UNHCR, 2020). No Brasil, em
2018 aproximadamente 11 mil pessoas eram reconhecidas como refugiadas, ao passo
que outras 161 mil aguardavam o reconhecimento dessa condição (Brasil, 2019).
O processo de entrada e regulamentação no país é regido pela lei 13.445/2017, que
versa também sobre direitos e garantias do migrante (Brasil, 2017).
Pessoas deslocadas têm grande vulnerabilidade devido à perda da rede socioafetiva
e comunitária, a diferenças linguísticas e culturais, e à dificuldade de acesso a água,
alimentação, serviços essenciais e informações confiáveis (Rees & Fischer, 2020).
Comumente, esse grupo populacional vive em residências ou abrigos com infraestrutura
precária e experiencia grande incerteza em relação ao futuro. Devido a esses fatores,
a população submetida ao deslocamento forçado necessita de atenção especial nas
estratégias de Smaps (Espinel et al., 2020; Noal, Passos & Freitas, 2020).
Somadas às vulnerabilidades preexistentes, a pandemia de Covid-19 incluiu novos
agravos à condição de migrantes e refugiados. As fronteiras, que já impunham inúmeras
barreiras a serem transpostas, fecharam-se completamente em muitas nações, como
forma de tentar conter a propagação da doença. Isso tende a aumentar inseguranças
quanto ao futuro, preconceitos e estigmas, dificultando ainda o acesso aos serviços
essenciais e ao trabalho (Baeninger et al., 2020; Teles, 2020). Adicionalmente, essa
população tem maior chance de exposição ao vírus, pelo grande número de pessoas nas
moradias provisórias e permanentes, o que impede o distanciamento social, bem como
pelo reduzido acesso às medidas sanitárias de prevenção (Espinel et al. 2020).
Todos esses fatores exercem grande impacto na saúde mental das pessoas em
deslocamento forçado, o que se soma ao impacto já vivenciado pelo deslocamento
em si. A Covid-19 tende a desencadear lembranças de experiências traumáticas, o
que potencialmente dificulta respostas adaptativas aos estressores do atual cenário
e exacerba o sofrimento psíquico preexistente, incluindo a intensificação de reações
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e sintomas de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, medo e ruminação
(Rees & Fischer, 2020).
Para enfrentar os efeitos negativos gerados pela pandemia e pelas medidas de
combate ao novo coronavírus, algumas recomendações se fazem importantes. Ações de
biossegurança e de fortalecimento da rede socioafetiva devem ser colocadas em prática,
assim como no caso da população privada de liberdade (Noal, Passos & Freitas, 2020).
Migrantes e refugiados podem manifestar preocupação com a saúde e a segurança de
familiares que se encontram em outras regiões, sobretudo naquelas com poucos recursos
ou afetadas por conflitos, o que pode intensificar o sofrimento psíquico (Rees & Fischer,
2020). Dessa forma, estratégias para manutenção de contato com a rede socioafetiva
devem ser promovidas, por exemplo, utilizando-se tecnologias da informação e da
comunicação, sempre que possível. Além disso, deve-se garantir alimentação, moradia
e renda, bem como acesso à informação, a serviços de saúde e a outros serviços básicos
(Espinel et al., 2020; Kanu, 2020).
Outro aspecto importante é que migrantes e refugiados podem temer revelar aos
profissionais que os atendem questões pessoais e relativas à saúde por não estarem
familiarizados com o idioma e a cultura local, pelo recorrente histórico de desconfiança
em relação às instituições administradas pelo Estado em seus países de origem, ou
mesmo por considerarem que isso prejudicaria sua situação no território em que se
encontram. Logo, é fundamental que os profissionais adotem uma postura acolhedora
para estabelecer e manter vínculos de confiança, o que pode favorecer a saúde mental
dessa população (Rees & Fischer, 2020).

REFLEXÕES FINAIS
Ao acompanhar a trajetória da sindemia que atinge de forma abrupta e vertical a
população brasileira, destacam-se diferentes fatores de risco para a saúde mental e
desafios a serem enfrentados por meio de estratégias de atenção psicossocial, sobretudo
no que diz respeito às pessoas vulnerabilizadas por processos de exclusão social.
Em linhas gerais, esses grupos populacionais tendem a se tornar mais propensos a
experienciar sofrimento psíquico, uma vez que estão expostos a uma série de aspectos
que podem fragilizá-los física e emocionalmente, elevando ainda mais as chances
de ocorrência de doenças não transmissíveis após a fase crítica da pandemia. Para
fazer frente às demandas complexas que emergem no atual cenário, são necessários
projetos e construções intersetoriais que articulem políticas de saúde, assistência
social, planejamento urbano, entre outras, na tentativa de proporcionar cuidado amplo,
coletivo e efetivo no que diz respeito aos serviços de Smaps no contexto da Covid-19.
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Diante de todos esses desafios, assegurar e garantir os princípios de universalidade,
equidade e integralidade do SUS se mostra particularmente importante, sobretudo se
considerada a desigualdade social que já era característica do Brasil anteriormente à
pandemia, e que agora tende a se aprofundar. As ações de assistência e cuidado aos
diferentes públicos, sejam os aqui detalhados ou outros (p. ex., população indígena,
pessoas com deficiência, população LGBTI+, povos e comunidades tradicionais etc.),
devem levar em conta não somente a vulnerabilidade ou o sofrimento atual, mas também
todos os fatores de vulnerabilidade preexistentes. Apesar de eventuais semelhanças em
relação às vulnerabilidades, é necessário que as respostas considerem a singularidade
de cada grupo. Isso inclui aspectos sócio-históricos, bem como demandas, desejos
e particularidades de cada indivíduo envolvido. Essa consideração é fundamental na
perspectiva da construção de práticas efetivas e humanas.
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Deficiência e Interseccionalidade
na Pandemia de Covid-19
Martha Cristina Nunes Moreira e Francine de Souza Dias

A

pandemia de Covid-19 nos coloca inúmeros desafios, recorrentemente reafirmados
em análises sociais. Pandemia é, por definição, um fenômeno ou acontecimento
sanitário de impactos globais e extensão transnacional, mas suas ressonâncias na vida
das pessoas e grupos – considerando os marcadores de raça/cor, etnia, gênero, geração,
renda/classe, território, escolaridade, deficiência – são desigualmente distribuídas. Neste
capítulo, apresentaremos um estado da arte das repercussões sociais da pandemia de
Covid-19 na vida das pessoas com deficiência (PcD).
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPCD) define PcD com
base nos impedimentos físico, mental, intelectual e/ou sensorial de longo prazo que, no
encontro do corpo com diferentes barreiras, produzem obstrução na participação social.
A CDPCD, em vigor no Brasil desde 2008, determina os deveres do Estado na proteção e
segurança das PcD em situação de risco e/ou emergência humanitária, e outros direitos
que implicam responsabilidades do poder público e da sociedade.
O Censo de 2010 materializou um dos compromissos da CDPCD ao formular um
instrumento específico para registro das PcD e identificou o percentual de 23,9% dessas
pessoas no conjunto da população, correspondente a 45.606.048 brasileiras e brasileiros
com deficiência. Entre os identificados, esse censo constatou baixa escolaridade; baixa
renda; maioria de pessoas pretas, pardas e indígenas; e maioria de mulheres, estas com
menor inserção no mercado de trabalho, com 20% de diferença em relação aos homens
(IBGE, 2010). A edição do censo prevista para ocorrer em 2020 foi adiada em virtude da
pandemia do novo coronavírus. Ameaças sobre a sua realização nos últimos dois anos
foram alvo de mobilizações sociais, protagonizadas por movimentos de PcD, atentas ao
risco de redução de informações a seu respeito.
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Em cinco anos, a pandemia é a segunda emergência em saúde pública de importância internacional protagonizada pelo Brasil. A deficiência como expressão da interação
entre “impedimentos” corporais e barreiras diversas é elemento presente em ambos os
eventos: na epidemia de zika vírus, pelas repercussões das deficiências múltiplas nas
crianças, e na pandemia do novo coronavírus, pelos comprometimentos na funcionalidade dos atingidos. Em razão de tais comprometimentos, o Ministério da Saúde convocou centros de reabilitação, que na origem atendem PcD, para prestarem atendimento
a “pacientes pós-covid-19” (Brasil, 2020a). O encontro das autoras deste capítulo se
deu durante a epidemia de zika vírus, nas pesquisas sobre seus desdobramentos sociais
e sua interação com o campo da deficiência, marcador presente em grande parte das
crianças afetadas pelo vírus.
As iniquidades em saúde na população brasileira, adicionadas à violência e ao
enfrentamento de eventos de tamanha gravidade, aumentaram a preocupação em relação
aos dados sobre PcD, que seguem defasados após dez anos desde o último censo.
Destacamos a ausência, nos registros, de dados sobre PcD na presente emergência
sanitária, incluindo informações sobre pessoas infectadas, hospitalizadas e mortas
pela Covid-19, além de medidas assistenciais intersetoriais que considerem suas
especificidades. Um acompanhamento contínuo dos registros relacionados às PcD deve
acionar os marcadores sociais em uma leitura interseccional, com um olhar crítico quanto
à interação das negligências na construção de conhecimento sobre a saúde, iluminando
desigualdades e iniquidades no acesso aos direitos sociais, em um escopo geral.
Nossas lentes analíticas associam um olhar mais global, total, coletivo, para as pessoas, a um debate que localize no interior da categoria genérica de pessoas aquelas que
vivem com deficiência. E isso para defender a ideia de que, como processos sociais, epidemias e pandemias podem vir a gerar aprendizados sobre suas repercussões associadas
à vida com deficiência como constitutiva da diferença, da experiência e da pessoa. Daí,
importa reconhecer necessidades geradas e demandas a serem respondidas pelo Estado.
Como variável a ser descrita e quantificada em bases de dados e pesquisas, a
deficiência se torna fundamental no escopo das políticas públicas. Porém, assumimos a
deficiência como um marcador social da diferença e uma categoria analítica reconhecida
como uma distinção, um lugar de pessoa que irá se apresentar publicamente, encontrar
barreiras à sua livre expressão e criar estratégias múltiplas de afirmação da existência.
Essa apresentação pública de pessoa pode se dar com base na orientação sexual; na
carreira/trabalho; nas qualidades que a deficiência atribui ao seu corpo; na identificação
com a ancestralidade, com o lugar; nas ações de cuidado voltadas para a parentalidade
e na identificação em termos de geração.
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Akotirene (2019: 23) situa a interseccionalidade “entre/com as encruzilhadas, digo,
avenidas identitárias do racismo, cisheteropatriarcado e capitalismo”. A autora destaca
que o “letramento” produzido por essa definição deve ser apreendido pelas muitas
mulheres, incluindo aquelas com deficiência. Desconstrói perspectivas genéricas sobre
mulheres, atribuindo-lhes um lugar de enfrentamento da discriminação e opressão,
convocando as LGBT, as com deficiência, as indígenas, as trabalhadoras e as religiosas
do candomblé. O discurso genérico sobre raça, gênero e classe deve ser situado nas
suas expressões sociais opressivas: o racismo, o cisheteropatriarcado e o capitalismo.
A interseccionalidade de Akotirene ilumina as mulheres, o feminismo negro, as outras
mulheres, entre as quais as com deficiência. Há que se questionar os universais, os
termos genéricos, há que interseccioná-los com as expressões de discriminação.
A negligência nos dados sobre PcD demonstra a invisibilização, o apagamento e a falta
de reconhecimento desse grupo, assim como sua desumanização. A ausência de dados
ou registros em instrumentos de atenção à saúde, em pesquisas, em cadastros, revela
menos um esquecimento e mais a lembrança de um apagamento por desconsideração.
O argumento, muitas das vezes, é de que PcD ou seus atendimentos são numericamente
inexpressivos. E que por serem tão “numericamente inexpressivos” demandam desenhos
de pesquisa específicos, não previstos, e por isso devem aguardar outras oportunidades.
Os dados objetivos sobre padrões, distribuições populacionais, só se colocam quando
acionados grandes inquéritos populacionais ou censos. Reivindicamos a localização das
PcD a partir da sua posição ocupada nos rituais discriminatórios do cisheteropatriarcado,
do racismo e do capitalismo. Destacamos ainda a gramática capacitista como transversal
a esses rituais, na lógica que conforma modos de falar, olhar, nomear, descrever e gerar
uma hierarquização entre quem está autorizado a ser reconhecido e legitimado na vida
pública e quem não está.
A urgência do conhecimento sobre as PcD – não deslocada dos componentes que
as situam e localizam socialmente na cor/raça, gênero, escolaridade, renda, trabalho,
geração – deve enfrentar a antinomia entre quantidade e qualidade e o argumento de
que seu número não seria expressivo. Deve-se aprimorar os desenhos de pesquisas e,
consequentemente, a coleta e sistematização de dados, considerando as diversidades
e o reduzido nível de acordo sobre definições e recortes conceituais, e contando com
a participação de técnicos, pesquisadores e, sobretudo, de PcD. As PcD devem ser
situadas como mulheres, homens, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos,
negras, pardas, indígenas, pobres, de classe média ou alta, moradoras de determinado
território e com específico nível de escolaridade, bem como pelo tipo de deficiência, sua
gravidade e os recursos que precisam acessar em suas demandas individuais.
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Como os dados sobre PcD estão ausentes na pandemia, fomos ao encontro das
presenças: documentos nacionais e internacionais e produção textual de diferentes
gêneros, construídos durante a pandemia de Covid-19 e dirigidos às PcD. Dirigimos
a esses textos as seguintes questões: que perspectivas podem comprometer o
reconhecimento das PcD na pandemia? Que responsabilidades estatais são apontadas
na atenção às pessoas com deficiência no contexto da pandemia? Que recomendações
são induzidas para a sociedade? Como formulam e apontam o lugar dos marcadores
sociais da diferença na vida de tais sujeitos no cenário da pandemia e discutem sua
vulnerabilidade? As dimensões interseccionais são anunciadas?
Todos os documentos analisados têm como referência e justificativa a CDPCD,
ratificando os tratados de direitos humanos para a legitimação de agendas políticas
internas. No caso dos documentos locais, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) também é
acionada nas narrativas. Também continham as palavras deficiência e/ou acessibilidade
enunciadas no título. Buscas foram realizadas em plataformas de organismos
internacionais de direitos humanos, do governo federal brasileiro e de movimentos
sociais. Incluímos notas técnicas e notas de orientação e recomendação, cartilhas
(principalmente de universidades), livros, resoluções e publicações diversas também
com norte orientador/propositivo.

AS AGENDAS INTERNACIONAIS
O primeiro documento analisado (WHO, 2020) refere-se ao enfrentamento de um
“surto”, não de uma pandemia. Tal dispositivo reconhece a maior exposição de PcD, em
função de: barreiras no acesso às medidas básicas de higiene, como a lavagem de mãos
em espaços inacessíveis ou em razão de limitações funcionais nas mãos e membros
superiores; dificuldade em cumprir distanciamento social por necessitar de apoio
adicional ou institucionalização; necessidade de tocar nas coisas para obter informações
do meio ambiente ou para suporte físico; barreiras comunicacionais e informacionais de
saúde pública. No documento também se reconhece o maior risco de desenvolvimento de
quadros graves da doença em caso de alguma condição de saúde preexistente subjacente
à deficiência, e barreiras de acesso aos cuidados de saúde, incluindo a interrupção nos
serviços de que dependem. Tais riscos não são somente de ordem biológica, mas estão
também no campo dos valores, estereótipos e visões de mundo que, incrementados por
um momento de instabilidade e crise sanitária, reativam preconceitos e julgamentos
sobre “quem vale e quem não vale”.
Em um cenário de escassez de recursos, são reativadas as perspectivas que
hierarquizam os corpos com base nas ideias de quem pode ser mais bem-sucedido, ter
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maior chance, ou seja, qual vida vale, qual corpo é mais capaz. Esse discurso circulou
na sociedade e foi citado no segundo documento analisado como algo a ser enfrentado
(UNHR, 2020a). As fronteiras com a bioética foram acionadas a fim de que não se
questionasse o direito à reanimação, por exemplo, das PcD com Covid-19. Foi importante
relembrar que a discriminação por critérios como idade, sexo, afiliação social ou étnica,
deficiência é eticamente inaceitável.
Entre as ações propostas no documento, destacamos: proibir a negação de tratamento
com base na deficiência; dar acesso prioritário às testagens para sintomáticos; realizar
pesquisas que compreendam o impacto da Covid-19 na vida das PcD; identificar e remover
barreiras ao tratamento, incluindo a garantia de ambientes acessíveis (hospitais, testes
e instalações de quarentena); disponibilizar e disseminar informações e comunicações
de saúde em modos, meios e formatos acessíveis; garantir o fornecimento contínuo e
o acesso a medicamentos durante a pandemia; treinar e conscientizar os profissionais
da saúde para prevenir a discriminação; consultar e envolver ativamente as PcD e suas
organizações representativas na estruturação de respostas à pandemia, incluindo-as em
toda a sua diversidade.
Em maio de 2020, a United Nations Human Rights publica um documento cuja
tônica é inclusão e respostas que a promovam implicando atores sociais (UNHR,
2020b). No documento, parte-se dos dados que demonstram que as PcD são afetadas
desproporcionalmente pela Covid-19. Estima-se que 46% das pessoas com 60 anos
ou mais são PcD, que 10% das crianças têm alguma deficiência e que 1 em cada 5 mulheres provavelmente vive com alguma deficiência. De 1 bilhão da população de PcD,
80% vivem em países em desenvolvimento e apenas 28% têm acesso globalmente a
benefícios em razão da presença da deficiência; em países de baixa renda, apenas 1%
tem tal acesso. O aumento da demanda por cuidados não remunerados e trabalho
doméstico no contexto da pandemia está aprofundando desigualdades já existentes,
que podem ser exacerbadas para mulheres com deficiência. Quanto à educação, reconhece-se que os alunos com deficiência se beneficiam menos do ensino a distância,
por privações de suporte adequado, acesso à internet, a softwares e a materiais de
aprendizagem. Há previsão de impactos também na empregabilidade de jovens, na
garantia de recursos para serviços especializados e no enfrentamento da violência
doméstica, em função do isolamento.
Nesse documento são apresentados ainda princípios e bases fundamentais para
a produção de respostas inclusivas na pandemia de Covid-19: não discriminação;
interseccionalidade; garantia da acessibilidade; participação das PcD; accountability;
existência de pesquisas que desagreguem dados para que seja possível entender as
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diferentes maneiras pelas quais as pessoas com deficiência experimentam o impacto
da Covid-19 e monitorar sua inclusão em todas as fases da resposta e recuperação.
Também por isso, garantir coleta e disponibilidade de dados desagregados por
deficiência é essencial.
A International Labor Organization (ILO) lançou duas publicações, uma em abril e
outra em junho de 2020. Na primeira são destacados aspectos relacionados a: igualdade
nas políticas de trabalho em casa, incluindo adaptações necessárias; comunicação
acessível e inclusiva que considere especificidades de cada pessoa; proteção social
adequada; centralidade da garantia de direitos trabalhistas para PcD; sua inclusão como
cocriadores das respostas à Covid-19, não como vítimas (ILO, 2020a).
Na segunda publicação, a ILO reforça a necessidade de promoção do trabalho
decente para todos, emprego e proteção social como medidas de enfrentamento
da crise. Além de garantias já mencionadas em documentos anteriores, destaca:
proteção contra a Covid-19 por meio de saúde e segurança ocupacional inclusivas;
manutenção do desenvolvimento profissional durante a crise; medidas de proteção
social como transferências de dinheiro, suporte em espécie e adaptação de mecanismos
de entrega para prevenir riscos de contaminação e enfrentar barreiras; serviços de apoio
durante o bloqueio social e a crise sanitária. Como as mulheres assumem a maioria
das responsabilidades de cuidado, esses ajustes precisam ser sensíveis ao gênero,
reconhecendo-as como receptoras e prestadoras de cuidado e apoiando a redistribuição
de tarefas a este relacionadas (ILO, 2020b).

AS AGENDAS NACIONAIS
Nos documentos nacionais são compartilhadas recomendações em comum:
necessidade de formatos acessíveis de comunicação e informação sobre a pandemia,
incluindo medidas de prevenção e atendimento em caso de adoecimento por Covid-19,
sem discriminação; medidas específicas de cuidado e de prevenção para pessoas acolhidas
em instituições de longa permanência; atenção aos cuidadores e às pessoas cuidadas
(Coletivo Feminista Helen Keller de Mulheres com Deficiência, 2020; CFOAB et al.,
2020; Rede-In, 2020). Tais preocupações também estão citadas em outras fontes e
demonstram um posicionamento enfático que revela a percepção de lacunas assistenciais
por diferentes grupos.
Outros elementos recorrentes neste conjunto são: preocupação com a garantia
do trabalho remoto para PcD inseridas no mercado de trabalho, sem prejuízo de
direitos e remuneração; segurança de renda para sujeitos, famílias e cuidadores
afetados financeiramente pela pandemia; garantia de acompanhantes em internações
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hospitalares; priorização na vacinação contra a gripe; assistência às PcD em situação
de rua (Coletivo Feminista Helen Keller de Mulheres com Deficiência, 2020; CFOAB
et al., 2020; Rede-In, 2020). Esses elementos mais gerais demarcam a relevância da
singularidade de cada pessoa, de suas demandas de cuidado e de comunicação, e a
preocupação principalmente com a intersecção dos marcadores deficiência e classe.
O Coletivo Feminista Helen Keller chama especial atenção por reconhecer os
desmontes sistematicamente implementados contra as políticas sociais do país, citando
como exemplos: a emenda constitucional (EC) n. 95, que congela recursos sociais por
vinte anos (o grupo reivindica revogação desse dispositivo legal); as reformas trabalhistas
e previdenciárias; os limites à ampliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC); a
falta de reconhecimento de cuidadores; as ameaças à inclusão educacional e à atenção
em saúde. O coletivo ressalta ainda o modo como a pobreza agrava a situação das PcD e
a pandemia radicaliza as experiências de privação que a antecedem (Coletivo Feminista
Helen Keller de Mulheres com Deficiência, 2020).
A esse respeito, as lentes da interseccionalidade nos permitem perceber os efeitos estruturais deste modo específico de opressão, na medida em que a redução de investimentos sociais em políticas públicas terá impacto especialmente nas camadas mais pobres
da população e, no caso de PcD, em um grupo formado majoritariamente por mulheres,
pessoas pobres, pretas, pardas e indígenas, conforme revelou o Censo de 2010. Ademais,
conforme assinalado nos documentos internacionais, tal redução afeta especialmente as
mulheres que exercem funções de cuidado, profissão que, além de invisibilizada no Brasil,
teve seu reconhecimento legal recentemente negado pelo governo federal.
O poder público, por intermédio de suas diferentes instituições, também emitiu
notas específicas para PcD nesta pandemia. Os temas de destaque versam sobre
aqueles já mencionados anteriormente, além da manutenção de serviços de saúde e de
habilitação e reabilitação e o fornecimento de medicações e recursos essenciais à vida,
entre os quais tecnologia assistiva. Em tais notas também é reforçada a garantia de
acesso a leitos de UTI sem que características funcionais sejam utilizadas como critério
de exclusão; a manutenção da educação inclusiva; mecanismos de enfrentamento à
violência doméstica e violação de direitos, bem como assistência acessível às vítimas
(Brasil, 2020b; CNS, 2020a, 2020b; Conade, 2020).
O Conselho Nacional de Saúde (CNS)1 acrescentou dois elementos: implementação
imediata da lei que assegura renda familiar de ½ salário mínimo per capita para acesso
O CNS está sendo discutido nesta seção, ao lado de movimentos sociais, mas reconhecemos sua institucionalidade no âmbito do controle social.
1
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ao BPC (embargada a pedido do governo) e a atenção especial às mulheres e meninas
no contexto de agravo nos índices de violência, direito assegurado na CDPCD. Nas
notas analisadas, esta foi a principal menção explícita às especificidades de gênero. As
recomendações do CNS foram as mais amplas deste segmento e, em par com o Coletivo
Helen Keller, este conselho recomenda ao Supremo Tribunal Federal a declaração de
inconstitucionalidade da EC n. 95, reivindicando que se “decida pela viabilidade do
financiamento adequado do SUS para garantia de tratamento de todas e de todos os
brasileiros” (CNS, 2020a).
Em resposta a esse conjunto de demandas e orientações gerais, notas técnicas
foram produzidas em âmbitos nacional, regional e local. Dedicaremos atenção especial a duas notas técnicas que, produzidas por órgãos federais, se dedicam a dois
públicos singularmente afetados pela pandemia: trabalhadores com deficiência e PcD
encarceradas no sistema prisional. A primeira é assinada pelo Ministério Público do
Trabalho e se orienta para o trabalho remoto sempre que possível; a produção de política institucional de autocuidado e sua difusão em formatos acessíveis; a possibilidade
de deslocamento em horários flexíveis e/ou oferta de transporte fretado para garantir
maior proteção a esses trabalhadores. Diferentemente de portarias e outros dispositivos
produzidos pelo poder público na esfera federal, esta nota se direciona a todas as instituições laborais, incluindo serviços públicos e privados, e contempla todos os setores
econômicos (PGT/MPT, 2020).
Na nota dedicada à população carcerária produzida pelo Departamento Penitenciário
Nacional enfatiza-se o crescimento de PcD encarceradas e se afirma que, de acordo
com últimos dados coletados, trata-se de 0,83% do total de detentos masculinos
e aproximadamente 1,04% do total de mulheres presas. O cuidado em saúde é
definido pela gestão de cada unidade, que deve conceder permissão para tratamento
extramuros quando este não for ofertado no local. Durante a pandemia há orientações
de afastamento de pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19, recomendações
para seu deslocamento e medidas de prevenção e higiene (Brasil, 2020c). Contudo, há
conhecidos limites sobre o cumprimento de tais direitos na realidade carcerária brasileira,
o que revela formas singulares de exposição e opressão que marcam tanto as PcD quanto
aqueles que cumprem medidas judiciais de reclusão, majoritariamente pessoas negras,
mesmo antes desta emergência.
Grupos diversos também se dedicaram à produção de materiais informativos e reflexivos. Ressaltamos aqui o protagonismo de universidades públicas e pesquisadores.
Neste conjunto, identificamos como focos educação inclusiva; acolhimento familiar;
direito à vida e à assistência à saúde; contribuições interdisciplinares sobre a defici106
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ência em diversas dimensões experenciadas neste período de emergência sanitária,
incluindo aquelas vidas que já foram diretamente afetadas pela epidemia do vírus zika
(Motta et al., 2020; Mendes et al., 2020; Anpocs, 2020a, 2020b). Destacamos também o livro Diálogos sobre Acessibilidade, Inclusão e Distanciamento Social: territórios
existenciais na pandemia, produzido coletivamente por atores de movimentos sociais,
ensino e pesquisa, PcD e familiares. Por se tratar de uma coletânea com produções
curtas, é possível identificar movimentos interseccionais, embora a obra não proporcione o seu aprofundamento.

OS DESAFIOS DA INTERSECCIONALIDADE NAS POLÍTICAS E PRÁTICAS
A primeira observação relevante quanto à produção documental sobre deficiência
no contexto da pandemia de Covid-19 é o fato de se tratar principalmente de orientações e recomendações para o poder público, para serviços e, consequentemente, para
gestores e trabalhadores, mesmo no caso daquelas assinadas por órgãos públicos. Tal
movimento não consiste, necessariamente, na materialidade de práticas, haja vista a
ausência de produção de protocolos e de garantias legais e orçamentárias nacionais
que viabilizem tais procedimentos de forma universal. Medidas foram tomadas em
alguns estados e municípios, inclusive motivadas por essas recomendações, dimensão
não abordada aqui devido ao escopo do trabalho, em que foram analisados documentos de maior amplitude.
A análise empreendida nos documentos nacionais revelou que a intersecção entre
marcadores sociais mais explícita se refere a deficiência e a classe. Acreditamos que
tal preocupação se deve à reconhecida situação de pobreza que afeta a maior parte
desta população de PcD e ao modo como privações materiais acentuam barreiras de
acesso a oportunidades de vida em igualdade de condições com as demais pessoas.
Os dados demográficos do último censo corroboram tal percepção. Especificidades
geracionais, étnicas, raciais não foram percebidas nesse bojo. Entretanto, importa
reconhecer a necessidade de pesquisar tais elementos em materiais específicos para
outros grupos. É possível que tais intersecções apareçam nesses dispositivos. De todo
modo, questionamos as fragmentações, que, conforme observado, têm impedido o
acolhimento de diferenças, múltiplas identidades e características que constituem os
sujeitos, inviabilizando a possibilidade do reconhecimento da pessoa na sua integralidade e, consequentemente, a consideração de tais complexidades no âmbito das
políticas sociais.
Nos documentos internacionais se incluem interações de raça/cor, classe, gênero,
geração, território. Essa diferença deve indicar a importância de que agências internacio107
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nais garantam narrativas mais inclusivas das dimensões que compõem os marcadores
sociais na discussão da deficiência como dimensão da humanidade. A atenção às dimensões éticas que sofrem interferências dos estigmas e discriminações nas decisões
de saúde e a exposição à violência também são destaques nesses documentos. Outro
destaque está no fato de que os dados precisam ser coletados e disponibilizados neste
cenário da pandemia, assim como em outras pesquisas, desagregando-se os que permitem visibilizar referências às PcD.
Baseadas na interlocução com os documentos aqui realizada, indicamos a leitura
interseccional como fundamental na análise das repercussões da pandemia de Covid-19. Como pensar tais repercussões para pessoas negras com deficiência? E pessoas negras com deficiência, LGBTIQ e pobres? Barreiras de acesso e negligências na
assistência à saúde atravessam sujeitos de diferentes modos. Formas mais efetivas
de enfrentamento das diferentes opressões nos convocam a pensar atravessamentos
entre marcadores estruturantes das relações sociais, interações e seus efeitos, desafio
que moveu esta escrita e nos provoca a produzir aprendizagens para o enfrentamento
desta e de outras pandemias.
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O

s espaços territoriais forjados pelas desigualdades têm nas favelas brasileiras um
de seus mais evidentes exemplos. Entendidas como territórios de exclusão, mas
também de resistência, as favelas foram historicamente naturalizadas por meio de dinâmicas políticas e econômicas em face de nossa tradição colonial que hierarquiza e
subalterniza determinadas populações.
A Covid-19 desvela e explicita ainda mais esse padrão, com a demarcação de classe,
raça, gênero e outros operadores de precariedade de vidas humanas. Para além do
dramático impacto no número de casos e óbitos por Covid-19 ao longo de todo o
ano de 2020, o curso da pandemia no Brasil recolocou em evidência o uso do termo
vulnerabilidade para identificar determinados segmentos populacionais diante da crise
sanitária, tomando-o muitas vezes como característica intrínseca e essencializada dos
sujeitos. Ponderamos aqui a favor de sua desnaturalização, apontando para os enredos
e dinâmicas sociais vulnerabilizantes que operam sobre determinados segmentos
populacionais (Oliveira, 2018).
Os processos de vulnerabilização impõem o desafio de pensar o local, o lugar onde as
tramas tecidas pelas dinâmicas das desigualdades se desenrolam e precarizam espaços e
sujeitos. Ainda que os números da epidemia em escala global, nacional e estadual sejam
importantes, ao mesmo tempo podem servir para invisibilizar os elementos e contornos
dessas tramas. É por essa razão que se justifica olhar o comportamento da doença num
dos principais espaços forjados pelas desigualdades, as favelas.
O Brasil é um dos países em que a urbanização tem se dado, em parte, nas áreas de
favelas. Em consequência do fato de a doença ter vindo de outros países, os primeiros
casos foram notificados em cidades de maior porte conectadas por vias aéreas. Porém,
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ao longo do tempo, o processo de disseminação atingiu fortemente as áreas de favela.
O número de municípios com presença de favelas subiu de 323 municípios em 2010
para 734 municípios em 2020, um aumento de 44% em dez anos (IBGE, 2020a). Ainda
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em análise de dados
estimados para prévia de Censo 2020, que ocorrerá em 2021, o Brasil possui 13.151
favelas, sendo os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro os que concentram o maior
número de domicílios em favelas. Na Figura 1 pode-se ver a proporção de domicílios em
favelas por estados e regiões do Brasil.
Figura 1 – Proporção de domicílios em favelas por estado e regiões, com destaque
para o Rio de Janeiro – Brasil, 2019

Fonte de dados: IBGE

Fonte: LIS/Icict/Fiocruz, a partir de IBGE, 2020b.

Em termos urbanísticos, as favelas se caracterizam por alta densidade populacional –
com aumento de mais de 60% entre 1991 e 2010 –, habitações precárias e insuficiente
oferta de serviços públicos, como abastecimento de água e coleta de lixo, entre outras
precariedades (IBGE, 2018).
A noção de determinação social da saúde nos fornece lentes potentes para
analisarmos esse conjunto de questões que corroboram as más condições de saúde
dessas populações. Reforçando esse cenário está a inadequação, em termos de leitura
de realidade, das orientações das medidas de distanciamento social: a impossibilidade
do exercício do trabalho remoto e a perda de emprego/fontes de renda impedem que
parte significativa desse contingente populacional se beneficie de ações protetivas, o
que aumenta o risco de exposição ao contágio.
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Em face desse cenário, foi criada a Sala de Situação Fiocruz Covid nas Favelas, com o
objetivo de realizar o monitoramento epidemiológico e social da Covid-19 em favelas da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Essa iniciativa tem possibilitado o fortalecimento
da vigilância em saúde na atenção primária em saúde (APS), o estabelecimento de
canais de acesso às informações em saúde sobre esses territórios e o apoio às iniciativas
de movimentos sociais que têm não apenas monitorado a dispersão da doença nos
territórios socialmente mais vulneráveis, mas também implementado medidas de apoio
social necessárias ao enfrentamento adequado da pandemia.

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS BOLETINS
O Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 nas Favelas, um dos primeiros produtos da Sala de Situação Fiocruz Covid nas Favelas, foi concebido como instrumento de
sistematização, análise e disseminação de informações sobre a situação de saúde em
territórios selecionados. Toda a perspectiva de elaboração dos boletins socioepidemiológicos foi guiada pela produção compartilhada do conhecimento. Deve-se destacar que
o contexto social e político é marcado por disputas de narrativas, de representações,
disputas por direitos sociais, que nos contextos periféricos se amplificam. Isso torna
necessário melhorar e qualificar os dados e as informações em saúde, tentando aproximação, sempre que possível, da realidade que é vivida pelas pessoas. Como alerta Victor
Valla (1993: 34), “A questão é facilitar, simplificar, ou possibilitar a construção de um
outro conhecimento?”. Para esse autor, deve-se trabalhar na perspectiva da construção
compartilhada do conhecimento. Não se trata somente de facilitar a transmissão da
informação, mas de construir um processo articulado e integrado entre as diferentes
formas de produção de saberes.
Na produção dos boletins partiu-se de um desafio metodológico importante: delimitar
o dado para as favelas. Os dados públicos disponíveis de adoecimento e morte por Covid-19 são contabilizados, na cidade do Rio de Janeiro, por bairro e, mais recentemente,
por CEP. Há na cidade, entretanto, bairros muito grandes como Bangu e Campo Grande,
que possuem diversos contextos de favelas. Há favelas que atravessam bairros e há, ainda, aquelas que são consideradas bairros, como o Complexo do Alemão, a Rocinha e o
Jacarezinho. Por fim, há favelas pequenas que se tornam invisíveis com essa forma de
organização da informação em saúde da cidade. Em razão dessa dificuldade, optamos
por organizar os bairros da cidade de acordo com a proporção de favelas em cada bairro,
utilizando para isso as malhas cartográficas de favelas disponibilizadas pelo Instituto Pereira Passos (IPP). Os bairros da cidade foram classificados em cinco grupos: Sem favelas
e Baixa (<10%), Média (10-20%), Alta (21-50%) e Altíssima (>50%) concentração de
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favelas. É importante salientar que um bairro sem favelas ou com baixa proporção de favelas não deve ser entendido como um bairro rico e com completo acesso a equipamentos
urbanos essenciais à vida nas cidades, uma vez que bairros com extensa área podem gerar
um percentual de favelas pequeno. Além disso, a ausência de favelas não exclui a possibilidade de presença de outras estruturas urbanas precárias, como cortiços e ocupações.
Para a análise dos dados, foram calculadas as taxas de incidência (TI), de mortalidade
(TM) e de letalidade (TL) no geral e para as variáveis raça/cor, gênero e idade.
A segunda parte da análise consistiu na vigilância de base territorial local, em que
os dados de casos notificados pelas unidades de Saúde da Família, disponíveis no site
Voz das Comunidades, foram compatibilizados com os dados dos setores censitários
do IBGE. O objetivo era criar indicadores de modo a relativizar os casos na população.
Tratou-se de uma etapa bastante artesanal que envolveu o conhecimento da malha
cartográfica da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município para que em cada território
delimitado fosse feita a compatibilização com o setor censitário e, assim, se tornasse
possível a estimativa populacional.
Outro ponto inovador na análise do boletim foi a escuta da sociedade civil em
relação aos resultados preliminares. Assim que elaboradas as primeiras análises, foram
realizadas reuniões com lideranças e articuladores sociais de várias áreas da cidade, com
o objetivo de apresentar a proposta do boletim e discutir os dados, na tentativa de
qualificar a informação com base na experiência e conhecimento dessas pessoas.

RESULTADOS PRINCIPAIS
No mês de março, os bairros da Gávea, Jardim Botânico, Ipanema e São Conrado
foram aqueles com as maiores TIs. Em abril e maio, bairros mais periféricos como Bonsucesso, Jacaré e Rocha já aparecem, o que mostra um processo de periferização da doença
(Fiocruz, 2020a). Em relação à TI, as áreas sem favelas tiveram resultado superior à
média do município (115,6 e 70,7 por 10.000 habitantes, respectivamente). Os classificados como de concentração altíssima de favelas, por sua vez, foram os bairros com menor TI, tanto no primeiro (23,9 por 10.000 habitantes) como no segundo boletim (22,3
por 10.000 habitantes). Entretanto, quando analisamos os bairros dentro desta última
categoria, percebemos que não havia um padrão homogêneo entre eles. Nesse grupo, o
Complexo do Alemão apresentou a mais baixa TI (1,5 por 10.000 habitantes), ao passo
que Barros Filho apresentou a maior TI (75,9 por 10.000 habitantes), mostrando que o
padrão é bem diversificado nas favelas. Além disso, tal achado deve estar sendo influenciado pela capacidade maior de testagem nas áreas mais ricas da cidade. Apesar de ter
aumentado a partir de meados de 2020, a oferta de testes ainda é desigual pela cidade.
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O padrão da TM por Covid-19 entre as tipologias urbanas encontrado é similar ao da
TI: maior nas áreas sem favelas (10,7 por 10.000 habitantes) e menor nos bairros com
concentração altíssima de favelas (4,7 por 10.000 habitantes). Ao analisar os dados
dentro da categoria com concentração altíssima de favelas, o Complexo do Alemão
e o Jacarezinho apareceram com as menores TMs (0,7 e 2,0 por 10.000 habitantes,
respectivamente), e Vidigal e Costa Barros com as maiores TMs (9,2 e 8,7 por 10.000
habitantes, respectivamente). Vale destacar que no segundo boletim os bairros com
baixa proporção de favelas foram os que apresentaram as maiores TMs (3,1 por 10.000
habitantes). Entretanto, na identificação desses bairros verificou-se que se tratava
de bairros localizados na Zona Oeste da cidade, em especial Bangu, Campo Grande,
Realengo e Santa Cruz, bairros com grande extensão territorial mas caracterizados por
outro padrão de pobreza urbana e de oferta precária de serviços públicos.
A TL, por sua vez, apresenta um padrão diferente. As áreas sem favelas apresentaram
menor TL (9,2%), ao passo que os bairros classificados como de concentração altíssima
de favelas apresentaram a maior TL (19,5%). No caso da letalidade é importante lembrar
que, apesar de sofrer a influência do contexto de baixa testagem, os moradores das áreas
periféricas muitas vezes já apresentam a saúde um pouco comprometida por outros
problemas de saúde, como tuberculose, hipertensão, diabetes, que podem agravar
casos graves de Covid-19, levando a maior letalidade. No segundo boletim, apesar da
alteração do padrão, a letalidade nos bairros com altíssima proporção de favelas era 2,4
vezes maior que a dos bairros sem favelas.
No primeiro boletim, a análise dos dados para raça/cor ficou muito comprometida
em decorrência do reduzido preenchimento do campo destinado a esta informação: em
45% dos registros de casos confirmados e em 42% dos registros de óbitos esse campo
não estava preenchido. Mesmo assim, pode-se perceber que a proporção de casos era
similar entre a população branca e a população negra (26,9% e 25,8%, respectivamente). Contudo, a proporção de óbitos era maior em negros (30,8% entre negros e 26,9%
entre brancos). No segundo boletim (jun.-set.), esse padrão se alterou e observou-se
melhora expressiva no preenchimento deste campo na ficha de notificação (ignorados:
casos=14%; óbitos=20%) (Fiocruz, 2020b). Com isso, foi possível calcular as TIs, TMs
e TLs, que mostraram que, para o município como um todo, a população negra tem o
maior risco de adoecimento (bairros “Sem favela” com TI quase 2 vezes maior entre negros) e de morte (bairros com “Baixa concentração de favelas” com 3,5 óbitos por 10.000
habitantes na população negra e 1,8 por 10.000 habitantes na população branca).
Em relação a gênero, observou-se um padrão de adoecimento muito similar entre
homens e mulheres em todas as tipologias urbanas. Porém, quando analisadas as taxas
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de mortalidade e letalidade, estas se mostraram maiores entre os homens em todas as
tipologias urbanas e nos dois boletins (Fiocruz, 2020a; Fiocruz, 2020b).
Em relação à faixa etária observou-se o mesmo padrão nos dois boletins: o número
de casos foi maior entre os maiores de 60 anos em todas as categorias. Quanto às taxas
de mortalidade e letalidade, estas foram também maiores entre os idosos em todas as
classes sociais (Fiocruz, 2020a; Fiocruz, 2020b).
Nos resultados da vigilância de base territorial onde os setores censitários foram
compatibilizados com os dados da ESF, há dados do Complexo do Alemão (apenas para a
Unidade de Saúde da Família Zilda Arns), Cidade de Deus, Pavão Pavãozinho, Cantagalo,
Manguinhos, Jacarezinho e Rocinha. A maiores TIs (224,7 por 10.000 habitantes) e TMs
(43,1 óbitos por 10.000 habitantes) foram identificadas na Cidade de Deus. E a maior TL
foi identificada Pavão Pavãozinho e Cantagalo (39,1%).

ENTENDENDO OS RESULTADOS
Nossa expectativa inicial (hipótese) era de que, com a evolução da pandemia, a
ocorrência da doença fosse maior em áreas com grande concentração de favelas.
Entretanto, os resultados indicam que tanto casos como óbitos apresentaram ocorrência
maior em áreas sem favelas e com baixa concentração de favelas. Embora seja difícil
confirmar, em razão da virtual ausência de dados oficiais de testagem, acreditamos que
o padrão encontrado estava relacionado ao contexto de baixa testagem – moradores
de bairros mais ricos da cidade teriam maior possibilidade de pagar pelos testes
diagnósticos. Além disso, não se pode deixar de reforçar que alguns bairros sem favelas
podem apresentar outro tipo de ocupação urbana, como cortiços ou ocupações que
também evidenciam condições precárias de vida.
É muito grave a subnotificação e não ter teste para todo mundo. Os laboratórios privados fazem testes à vontade para quem pode pagar, mas no público as pessoas não fazem
e, quando fazem, demora muito para saber o resultado (...) O governo quer dá um ar de
normalidade com esses dados. (Rodrigo, Jacarezinho, mar.-jun. Fiocruz, 2020a)
Temos que ser ousados em propor uma nova cartografia que tenha esse objetivo de
apresentar a realidade com todas as inconsistências e incertezas que nós temos. E eu
acho que é essa a tarefa, é a missão que temos: ousar mesmo na imprecisão, mesmo
na incerteza. Eu acho que vale a pena errar, mas vale a pena apontar pra necessidade e
mostrar possibilidade de novos arranjos técnicos que sejam capazes de nos aproximar
dessas realidades. (Itamar, Morro Dona Marta, mar-jun. Fiocruz, 2020a)
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Além de apresentar as informações, um objetivo importante do boletim era também o seu uso como um instrumento de luta pelo direito à saúde e pelo direito à
cidade, sobretudo das populações de favelas, de modo a fortalecer os movimentos
sociais e populares.

A FAVELA FALA E REAGE: NARRATIVAS SOBRE ENFRENTAMENTO DA COVID
Produzir escuta das vozes das favelas, especialmente neste momento pandêmico,
tornou-se um de nossos principais objetivos. Tendo isso em mente, formulamos
também a ideia de um informativo estruturado com base no monitoramento ativo de
fontes não oficiais, na busca de sistematizar, analisar e disseminar informações sobre
a situação da saúde nas favelas cariocas, o Radar Covid-19 Favelas. Com participação
ativa de moradores, lideranças e articuladores sociais de favelas, tem-se construído uma
metodologia de produção compartilhada de conhecimento com o objetivo de promover
a visibilidade de diversas situações de vulnerabilização e também das iniciativas locais
de enfrentamento da pandemia.
Os moradores das 1.018 favelas, segundo dados oficiais do IPP, equivalem a 22%
da população municipal da cidade do Rio de Janeiro, e em sua maioria precisam lidar
cotidianamente com a realidade imposta pelo enredo da precarização e marginalização
de seus territórios em termos de políticas públicas, traduzidas no convívio diário com o
comércio de drogas ilegais fortemente armado, o assédio violento da polícia e das milícias
e a desconfiança e rechaço da população que reside fora dessas áreas. O confinamento
geográfico lhes cerceia também a palavra. Por isso, o objetivo do informativo Radar é
produzir um espaço de escuta e reverberação das falas dos moradores de favelas,
especialmente por intermédio de seus movimentos sociais organizados. Para isso,
constituímos um grupo formado por pesquisadores da Fiocruz e por moradores,
lideranças e articuladores sociais de favelas que periodicamente realiza encontros para
discutir os impactos da pandemia nas favelas, além de um grupo de WhatsApp para
comunicação. A equipe do informativo tem sido responsável por sistematizar as
discussões realizadas e transformá-las em notas e textos publicados no Radar. Há
também textos autorais de moradores, que trazem análises e posicionamentos dos
coletivos e movimentos sociais envolvidos nesse processo compartilhado de produção e
comunicação de conhecimento sobre a realidade da pandemia nos territórios de favela.
O Radar está dividido em quatro seções: Megafone, O que Tá Pegando nas Favelas?,
Debates e Movimentos Sociais. Até o momento, foram produzidas quatro edições
que abordaram temas como as iniciativas das favelas de enfrentamento da pandemia;
dificuldades no acesso aos serviços de saúde durante a pandemia; o trabalho dos
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agentes comunitários de saúde; a falta de Código de Endereçamento Postal (CEP) de
logradouros nas favelas; operações policiais realizadas nas favelas durante a pandemia
interrompendo ações humanitárias; falta de água; remoções, despejos e violações do
direito à moradia; pesquisa e comunicação comunitária; racismo religioso e saúde
mental; fome e segurança alimentar; mobilidade urbana; as possibilidades de ser favela
na cidade do Rio de Janeiro, além da pandemia e dos direitos na perspectiva de redução
das desigualdades.
Ao longo do trabalho, quatro pontos têm merecido atenção e destaque no esforço
coletivo de reflexão sobre os impactos da pandemia nas favelas: a questão dos dados
epidemiológicos sobre a pandemia; a necessidade de complexificar a cartografia das
favelas e das periferias urbanas, logo, da cidade; as ações de mobilização e solidariedade
para o enfrentamento da pandemia e o enquadramento da questão da favela como uma
questão social.
No Brasil, as controvérsias e tensionamentos acerca de qual seria “a verdade” da
pandemia têm mobilizado vasto repertório de argumentos e justificações acionados nos
embates públicos e na construção das narrativas: o negacionismo ou a relativização da
gravidade da doença e de seu alcance; o apagão dos dados; a enunciação de argumentos
xenófobos que buscam explicar a doença associando-a a uma guerra biológica com
intenções de interferir na geopolítica internacional; a evitabilidade ou não das mortes
provocadas pela Covid; o caráter supostamente democrático do vírus; a distribuição
desigual da exposição ao vírus; a expressão da desigualdade social traduzida nas
iniquidades em saúde; a geografia da disseminação do vírus etc.
O primeiro ponto a ser destacado entre os que têm ganhado relevância nas análises
construídas coletivamente no âmbito do Radar é a dificuldade de realizar uma análise
epidemiológica do impacto da Covid-19 nas populações vulnerabilizadas residentes em
favelas na cidade do Rio de Janeiro. Tal dificuldade se deve à ausência de dados específicos
sobre a população moradora de favelas, o que levou vários movimentos sociais de
favelas a se organizarem para construir painéis – inclusive um painel unificador – para
monitorar o avanço da doença nos territórios de favela com o objetivo de dar visibilidade
aos impactos desiguais da pandemia e reivindicar políticas públicas territorializadas para
o enfrentamento das iniquidades em saúde. Algo similar ocorreu em relação ao quesito
cor/raça, o que levou os movimentos negros a pressionarem pela divulgação do dado
racial das infecções e mortes pela Covid-19.
Números estatísticos são forma de expressar e fazer existir uma realidade. Os números
públicos, ou seja, as estatísticas estatais, são uma forma privilegiada de realidade estatal,
constituindo a referência segundo a qual diversas agências serão mobilizadas no esforço
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de governar. A politização do debate público e da gestão da pandemia de Covid-19,
as posturas negacionistas e anticientíficas e a baixa testagem são algumas das razões
que motivaram críticas e questionamentos públicos sobre a gestão e administração dos
números da pandemia por várias instâncias e níveis de governo. A reflexão coletiva construída em torno dessa questão aponta para a histórica falta de dados sobre as favelas,
que dificulta a evidenciação das desigualdades sociais, e para a necessidade de sensibilizar a sociedade e o poder público para o aprimoramento dos processos de coleta, sistematização e publicização de dados públicos sobre a realidade das favelas, em especial os
epidemiológicos, na perspectiva da promoção de políticas públicas saudáveis.
O segundo ponto para o qual a reflexão coletiva tem apontado é a necessidade
de rediscutir e redesenhar as cartografias políticas da cidade, considerando a
heterogeneidade entre as favelas e periferias urbanas do Rio de Janeiro. O aprimoramento
dos processos de coleta, sistematização e publicização dos dados poderia contribuir com
informações para complexificar as análises sobre as diferenças entre as favelas e periferias
urbanas. O fato de as diferentes instâncias administrativas estatais trabalharem com
diferentes recortes territoriais leva à produção de mapas da cidade que desconsideram a
produção específica de informações sobre as favelas como unidade espacial de análise.
Desse modo, o desafio identificado é o de produzir representações cartográficas que
não invisibilizem os territórios de favelas e as periferias urbanas. A existência de mapas
públicos permite que grupos territorializados façam seus mapeamentos colaborativos
com base em metodologias e tecnologias científicas. Esse aspecto está diretamente
relacionado a outra observação que tem sido feita no grupo de interlocução em torno
do informativo Radar Covid-19 Favelas: a de que não há um padrão único de favela para
o Rio de Janeiro, a favela não corresponde necessariamente a uma realidade de maior
pobreza urbana e a análise dos cenários epidemiológicos precisa considerar as dinâmicas
e as determinações socioambientais locais.
O terceiro ponto objeto de atenção e reflexão são as ações de mobilização e a capacidade
que têm as favelas de produzir redes de solidariedade para o enfrentamento dos impactos
da pandemia. No momento inicial da pandemia, moradores de favelas demonstraram
grande capacidade de mobilização e criação de redes de solidariedade para minimizar os
impactos sociais por ela gerados. A formação de redes, frentes e articulações com forte
participação da juventude e o uso de tecnologias foram traços marcantes nesse processo
de mobilização, com destaque para o trabalho de comunicação comunitária e de coleta
e distribuição de alimentos e álcool em gel entre os moradores afetados pelos impactos
da pandemia. Ao mesmo tempo, tem sido problematizada a questão da sustentação, no
pós-pandemia, da mobilização inicial que deu grande visibilidade às condições de vida
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nas favelas; e o desafio de canalizar essa capacidade mobilizadora para a produção de um
enquadramento da questão da favela como questão social que requer ação da sociedade
e do Estado, mediante políticas públicas territorializadas.
Se a luta pela sobrevivência impõe um regime de urgência que leva os próprios
moradores das favelas a construírem estratégias de enfrentamento da crise humanitária
desencadeada pela pandemia, a reflexão coletiva tem apontado também para a
necessidade de não perder de vista a responsabilização do Estado no cuidado das vidas
que estão sendo ceifadas direta ou indiretamente pelo vírus. As análises coletivas
desenvolvidas têm chamado a atenção para a importância de contextualizar e discutir
as políticas de precarização e desmonte que antecederam a pandemia, especialmente
o desmantelamento da ESF no município do Rio de Janeiro. A “reorganização” da
Atenção Primária à Saúde, com a extinção de várias equipes de ESF, a diminuição dos
postos de trabalho, cortes no financiamento e a precarização do trabalho, intensificou a
vulnerabilidade da população pobre diante da pandemia.
A pobreza é um dos mais importantes determinantes sociais de doença e mortalidade; as características de transmissão, o acesso a insumos e cuidados, os desfechos
dos casos e as chances de sobreviver são tão díspares que parece estarmos diante
de duas doenças, com histórias naturais diferentes. A perpetuação da pobreza tem
sido fator determinante na disseminação de doenças, que por sua vez reproduz mais
pobreza, retroalimentando um ciclo no qual pobreza gera mais doença e mais doença
gera mais pobreza.
Nestes oito meses de pandemia de Covid-19, o já conhecido enredo de manutenção
das desigualdades sociais é atualizado: o direito à saúde e à vida nas favelas é distinto do
praticado no restante da cidade. Em diálogo com Mbembe (2018), Butler (2015) observa
que, na lógica necropolítica, se certas vidas não são qualificadas como vidas, não são
passíveis de luto.
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N

a progressão da pandemia de Covid-19 no Brasil, seus impactos têm sido bastante
desiguais entre segmentos populacionais, especialmente para aqueles em extrema
vulnerabilidade socioeconômica. Particularmente alarmante tem sido a situação dos
povos indígenas, o que levou diversas entidades nacionais e estrangeiras a emitirem
notas técnicas e informes alertando para a necessidade de medidas governamentais
específicas para retardar a disseminação da doença e minimizar seus impactos nesse
segmento da população (Santos et al., 2020).
Segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) de 2010, a população indígena no Brasil totaliza aproximadamente 900 mil
pessoas, constituindo 305 povos, falantes de 274 línguas indígenas. Ainda que
constituam apenas 0,4% da população nacional, trata-se de uma das mais expressivas
sociodiversidades nativas da América Latina. Em 2010, 572 mil (63,8%) das pessoas que
se declararam indígenas no censo demográfico residiam em áreas rurais, das quais 517
mil em terras indígenas reconhecidas pelo governo federal. Uma parcela expressiva da
população indígena, pouco conhecida do ponto de vista de indicadores socioeconômicos
e sanitários, vive em áreas urbanas, havendo evidências de significativas desigualdades
em relação à população brasileira em geral (IBGE, 2012; Santos et al., 2019).
A questão da vulnerabilidade socioeconômica e sanitária dos povos indígenas no
Brasil tem sido destacada em inúmeras análises, que têm apontado para, em comparação
à população nacional, indicadores socioeconômicos e de saúde desfavoráveis (Coimbra
et al., 2013). Estudos com dados do IBGE e de outras agências governamentais eviden1
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ciaram a fragilidade das condições de saneamento nas terras indígenas e a carência da
infraestrutura em saúde nas regiões do país com maior concentração dessas terras (Azevedo et al., 2020). Esses diversos níveis de expressão de desigualdades em saúde e de
marginalização são observados em distintas regiões do mundo (Anderson et al., 2016).
Mesmo no período anterior à pandemia de Covid-19, as infecções respiratórias agudas já se situavam entre as principais causas de morbidade e mortalidade em populações
indígenas no Brasil, afetando sobretudo o segmento infantil (Farias et al., 2019). Ademais, a introdução de vírus respiratórios em comunidades indígenas apresenta elevado
potencial de espalhamento, resultando em altas taxas de internação e com potencial de
causar óbitos (Cardoso et al., 2019). Nesse cenário, a gravidade da exposição dos povos
indígenas ao novo coronavírus se potencializa nas múltiplas adversidades relacionadas
ao violento contato interétnico e devido às crescentes violações de direitos, ameaças e
invasões dos seus territórios (Apib, 2020).
A dinâmica de transmissão da Covid-19 em território nacional ao longo dos meses
resultou em acelerado incremento da proporção da população indígena em situação de
alto risco imediato para epidemia, tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais.
Atingiu inclusive áreas de ocupação de povos isolados e de recente contato. Atualmente, a epidemia afeta mais da metade dos 305 povos indígenas, com cerca de 800 óbitos
e mais de 40 mil casos confirmados (Apib, 2020).
Desde os primeiros alertas da disseminação do Sars-CoV-2 em território nacional,
diversas comunidades e organizações indígenas têm adotado estratégias de autoproteção,
como o isolamento voluntário, a redução da circulação de pessoas das aldeias para os
centros urbanos, a produção e disseminação de materiais educativos e a organização de
campanhas para garantir a segurança alimentar das famílias indígenas. Essas ações são
entendidas como complementares às medidas governamentais, que devem garantir o
direito à saúde dos povos indígenas.

CENÁRIOS DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E A MOBILIZAÇÃO INDÍGENA
De forma proeminente, a pandemia evidenciou as deficiências do Subsistema
de Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde (Sasi-SUS)2 e a sua frágil
articulação com os demais níveis de complexidade da rede SUS. Transcorridos oito meses
O Subsistema de Saúde Indígena (Sasi-SUS) foi criado em 1999 pela lei 9.836, com vistas a prover atenção
primária a saúde aos povos indígenas, de maneira diferenciada e articulada com a rede SUS, e é organizado a
partir de 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Sua gestão em nível federal é feita pela Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai), vinculada ao Ministério da Saúde.
2
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desde os primeiros casos no país, a resposta governamental permanece em discussão,
no âmbito judiciário, em particular por meio da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental 709 (ADPF 709), enquanto, na esfera legislativa, foi aprovada
a lei 14.021/2020, ainda não plenamente implementada. Ambas as iniciativas foram
impulsionadas por lideranças e movimentos indígenas.
A resposta governamental do setor Saúde direcionada aos povos indígenas,
coordenada pela Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena (Sesai) do Ministério
da Saúde, tem se baseado em diversas notas e documentos norteadores. Apesar das
especificidades da saúde indígena, tais documentos, em geral, se caracterizaram por
reproduzir as normativas do Ministério da Saúde e órgãos vinculados. Uma tônica foi
o repasse da responsabilidade de estruturação regional e local do enfrentamento da
pandemia para os gestores dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), sem a
necessária coordenação das ações pela gestão federal. Ao mesmo tempo, manteve-se
a centralização dos processos de compra e licitação de insumos e transportes, o que
retarda a implementação das ações. Segundo Saraiva e Cardoso (2020), nos primeiros
meses da pandemia a execução orçamentária federal na saúde indígena foi inferior à
observada no mesmo período em 2019, mantendo a tendência de cortes observada em
anos anteriores.
A proposição e implementação de um plano operacional para enfrentamento da
Covid-19 direcionado aos povos indígenas foi um tema candente ao longo de 2020. Em
13 de março a Sesai divulgou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas – Versão Preliminar (Brasil,
2020a). Tal plano apresentava poucas adequações às realidades dos povos indígenas
e às características do Sasi-SUS, além de não conter indicações detalhadas quanto
ao planejamento de ações. Em decorrência, verificaram-se falta de clareza acerca das
normativas e insuficiente agilidade na organização dos fluxos assistenciais nos DSEIs.
O plano de março de 2020, desde então, não foi atualizado pela Sesai, ainda que os 34
DSEIs tenham formulado seus próprios planos distritais, que no conjunto se mostraram
bastante heterogêneos.
Diversas fragilidades foram observadas na implementação das medidas governamentais direcionadas à redução dos impactos da disseminação da pandemia na população indígena, tais como: baixa testagem; critérios desatualizados e pouco sensíveis
para identificação dos casos da doença; e falta de clareza na recomendação de estratégias de busca ativa de sintomáticos e rastreamento de seus contatos, entre outros
pontos. A provisão tardia ou insuficiente de equipamentos de proteção individual
(EPIs), a precária qualificação técnica específica para o enfrentamento da pandemia, a
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dificuldade de acesso a meios de comunicação a distância e a demanda incrementada
pela progressão da doença, fatores agravados pela localização frequente de territórios
indígenas em regiões que exigem complexa logística de atenção e em municípios com
precária estrutura de serviços de saúde, afetaram a capacidade assistencial, resultando em manejo da pandemia aquém do desejável e possível nessas populações. Outra
característica da resposta governamental tem sido o parco diálogo com as instâncias
do controle social indígena e com representações indígenas na formulação e execução
das medidas, mesmo com o amplo interesse e implementação de iniciativas próprias
por parte de lideranças e comunidades indígenas.
Diante desse cenário, as lideranças e organizações indígenas desenvolveram diversas
estratégias para pressionar a União. A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos
Indígenas (FPMDPI), liderada pela deputada federal Joenia Wapichana, desencadeou
várias iniciativas, como a Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) para monitoramento
das ações governamentais e manifestações dirigidas à Organização Mundial da Saúde
sobre a situação dos povos indígenas. Destaque deve ser dado à formulação do projeto
de lei 1.142, que propõe medidas específicas de proteção e enfrentamento da Covid-19
no contexto dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais.
O projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados em março de 2020 e, após
intensa tramitação, sancionado pelo presidente da República, em julho, como a lei
14.021. Apesar das alterações e vetos que sofreu, é um projeto robusto, que estabelece
amplo leque de medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia, relacionadas,
entre outras dimensões, a insumos para prevenção e assistência, proteção territorial,
protocolos sanitários e segurança alimentar. A lei está direcionada a ações para um
conjunto amplo de populações vulneráveis, incluindo indígenas isolados e de recente
contato, indígenas aldeados, indígenas que vivem fora das terras indígenas, quilombolas,
pescadores artesanais e outros povos e comunidades tradicionais. Trata também de
mecanismos financeiros para essas ações, da obrigatoriedade do registro da variável
cor ou raça nos sistemas de informação e da integração das informações geradas entre
o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi) e demais sistemas de
informação do Ministério da Saúde.
A outra estratégia transcorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), por
meio da ADPF 709 movida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib),
que questiona a omissão do Estado e o agravamento da situação da pandemia nas
populações indígenas. Essa ação é considerada um marco histórico, pois pela primeira
vez foi reconhecida a legitimidade dos indígenas para entrar com ação jurídica nessa
instância do judiciário (Eloy, 2020). Nos autos da ADPF 709, o ministro relator Luís
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Roberto Barroso determinou, em 8 de julho, que a União tomasse providências com
vistas ao enfrentamento da pandemia em diversas frentes. Entre elas, a criação de
barreiras sanitárias e a implantação de uma sala de situação para discutir, planejar e
monitorar a proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato; a elaboração de
um plano para a desintrusão de invasores das terras indígenas; a extensão do Sasi-SUS
aos povos aldeados situados em terras não homologadas e a indígenas residentes em
áreas urbanas que enfrentam barreiras no acesso ao SUS; e a elaboração e monitoramento
de um plano de enfrentamento da Covid-19 pela União, com participação indígena, do
Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), do Ministério Público Federal (MPF),
da Defensoria Pública da União (DPU) e de consultores especializados indicados pela
Apib, particularmente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do GT de Saúde Indígena
da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).
No mês de outubro, o STF homologou parcialmente o Plano de Barreiras Sanitárias e
solicitou a manutenção das reuniões da sala de situação para proteção dos povos isolados
e de recente contato. Por sua vez, após duas reformulações coordenadas pelo Ministério
da Mulher, da Família e do Direitos Humanos, o chamado Plano de Enfrentamento e
Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros pela União não foi
aprovado. Em decorrência, o STF determinou nova elaboração, agora coordenada pelo
Ministério da Justiça, com previsão de entrega no fim de novembro. Cabe indicar que,
apesar de o Plano da União ainda não ter sido homologado, já houve alguns avanços,
tais como a reativação do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais; a elaboração
de protocolos sanitários para entrada de profissionais da saúde em territórios indígenas;
atualizações de informes técnicos da Sesai; disponibilização parcial de dados sobre a
Covid-19 a partir do Siasi; o reconhecimento pela Sesai de que seu monitoramento de
óbitos pela Covid-19 cobre apenas uma parcela dos casos efetivamente observados na
população indígena no país; e a inclusão dos indígenas como grupo prioritário no Plano
Nacional de Imunização da Covid-19.

EXPLICITANDO AS DESIGUALDADES: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA
COVID-19 NA POPULAÇÃO INDÍGENA
Os dados oficiais sobre a ocorrência de casos e óbitos por Covid-19 na população
indígena, tal como para a população brasileira em geral, provêm do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (Sinan) – que inclui o Sistema de Informação de Vigilância da
Gripe (Sivep-Gripe) e o e-SUS Notifica – e do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM), que utilizam a variável cor ou raça. Além desses, há o Sistema de Informação
da Atenção à Saúde Indígena (Siasi), restrito à população indígena atendida pelo Sasi127
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SUS, basicamente residente em áreas rurais. Em princípio, os eventos de interesse em
saúde de notificação compulsória identificados no Sasi-SUS, como é o caso da Covid-19,
alimentam os sistemas de informação universais (Sivep-Gripe, e-SUS e SIM), salvo
no caso de falhas potenciais no processo de notificação. Dessa forma, limitações da
qualidade, comparabilidade, complementaridade, oportunidade e transparência dos
dados desses sistemas de informação dificultam a análise mais fidedigna da situação da
Covid-19 na população indígena em âmbito nacional.
Ressalta-se que a base de dados do Siasi é de acesso restrito, ao contrário das demais
bases mencionadas, o que limita o potencial de análises comparativas. Os dados do Siasi
têm sido disponibilizados somente de forma agregada por meio dos informes e boletins
epidemiológicos, de modo que não é possível a condução de análises outras que não
aquelas apresentadas oficialmente.
A partir da divulgação dos casos e óbitos por Covid-19 pela Sesai, as lideranças
indígenas começaram a alertar que tais estatísticas poderiam ser parciais. Em decorrência,
as organizações indígenas se organizaram para realizar um monitoramento participativo
próprio, através da plataforma Emergência Indígena (Apib, 2020). A disparidade entre
os dados oficiais e os informados pela Apib, amplamente discutida, foi argumento
fundamental na justificativa do requerimento que subsidiou a ADPF 709. Outro ponto de
disputas se refere à gravidade da Covid-19 em povos indígenas, expressa pelas taxas de
mortalidade e letalidade. O governo tem apontado que as taxas seriam inferiores àquelas
da população geral, mas organizações indígenas e pesquisadores têm apresentado
questionamentos acerca deste importante ponto, ressaltando a necessidade de análises
além daquelas reportadas pela Sesai.
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Uma forma de evidenciar potenciais desigualdades no impacto da pandemia entre os
indígenas assistidos pelo Sasi-SUS e a população geral é a comparação entre as taxas de
mortalidade específicas por idade reportadas pela Sesai, a partir do Siasi, e aquelas obtidas
para a população geral, a partir do Sivep-Gripe.3 Como pode ser visto no Gráfico 1, essa
análise aponta para taxas de mortalidade superiores em pelo menos 50% nos indígenas
em praticamente todas as faixas etárias. Os diferenciais de mortalidade entre indígenas e
a população geral tendem a ser mais expressivos nos extremos de idade, com destaque
para os grupos de 0 e 9 anos (razão de taxas: 7,1), de 10 a 19 anos (razão de taxas: 3,6),
de 50 a 59 (razão de taxas: 2,3) e de 80 anos ou mais (razão de taxas: 2,1), que atinge a
alarmante taxa de mortalidade de 1.369,4 óbitos por 100 mil habitantes.4

O Informe Epidemiológico 17, publicado pela Sesai, apresenta dados sobre a Covid-19 até a Semana
Epidemiológica (SE) 35 (29/08/2020) (Brasil, 2020b). Com os dados disponibilizados nesse informe, foi
possível recompor a população indígena por grupos etários correspondentes àqueles apresentados nas
projeções do IBGE para a população geral em 2020, permitindo estimar taxas de mortalidade específicas
por idade e Covid-19 minimamente comparáveis às da população geral, obtidas a partir do Sivep-Gripe. Em
decorrência de atrasos na confirmação laboratorial de casos que, em geral, chegam a um mês, considera-se
adequado para o cálculo da taxa de mortalidade por Covid-19, ainda que existam limitações metodológicas,
excluir da base de dados do Sivep-Gripe as observações (óbitos) relativas às últimas quatro semanas da série
histórica, a fim de minimizar possível viés. Dessa forma, para as análises aqui apresentadas, utilizaram-se
dados da população geral brasileira disponibilizados na SE 40, descartando-se as observações cuja data de
início dos sintomas era posterior à SE 35 (30/08/2020). Como não era possível aplicar o mesmo procedimento
aos dados do Informe Epidemiológico 22 (SE 40) da Sesai (pela indisponibilidade da data de início dos sintomas),
optou-se por utilizar para esta comparação os dados indígenas publicados no Informe Epidemiológico 17 da
Sesai, relativo à SE 35. Embora essa diferença metodológica no tratamento dos dados indígenas e população
geral possa implicar alguma limitação na comparação de taxas e interpretação das razões de taxas, adotouse a opção metodológica mais conservadora. Tendo em vista que o atraso de notificação atenua as taxas de
incidência e mortalidade por Covid-19, se as taxas de mortalidade indígena tivessem sido corrigidas da mesma
forma que foram as da população geral, as primeiras seriam ainda mais elevadas, resultando em razões de
taxas também mais elevadas, isto é, taxas indígenas e não indígenas mais discrepantes do que o observado.
3

Neste texto apresentamos comparações de dados de indígenas com a população brasileira em geral, cabendo
destacar a importância de análises desagregadas segundo categorias de cor ou raça. Como em outros desfechos
em saúde, há evidências de significativas desigualdades de mortalidade por Covid-19 segundo cor ou raça no
Brasil (Araújo & Caldwell, 2020; Baqui et al., 2020), o que se relaciona a uma multiplicidade de fatores
sociopolíticos e econômicos, inclusive relacionados a acesso aos serviços de saúde.
4

129

OS IMPACTOS SOCIAIS DA COVID-19 NO BRASIL

Gráfico 1 – Taxas de mortalidade específicas por síndrome respiratória aguda
grave decorrente de Covid-19 (Srag-Covid) e faixa etária, na população geral
brasileira e nos indígenas atendidos pelos Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena – Brasil, 2020

Fontes
População geral: projeção de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
disponível no Datasus <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/projpopuf.def>;
Óbitos por Srag: Sivep-Gripe. Indígenas: óbitos em indígenas e taxas de mortalidade específicas por
faixa etária disponibilizadas no Informe Epidemiológico 17 da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério
da Saúde <https://saudeindigena1.websiteseguro.com/coronavirus/pdf/Informe%20Epidemiologico%20
SE%2035%20-%20SESAI%20COVID%2019%20-%20F.pdf>.
Nota: Dados acumulados até a Semana Epidemiológica 35.

Uma alternativa para superar algumas das mencionadas limitações na comparação
das taxas de mortalidade oriundas de diferentes fontes de dados (Siasi e Sivep-Gripe)
é utilizar dados sobre indígenas e não indígenas oriundos de uma mesma base de dados, no caso o Sivep-Gripe. Essa opção permite uma análise mais robusta dos casos
graves de Covid-19 – síndrome respiratória aguda grave (Srag) – no país e dos óbitos
por Srag-Covid-19. Por outro lado, persistem limitações de comparabilidade em relação
aos dados oficiais da Sesai, na medida em que esta incorpora as notificações de Srag e
óbitos por Srag na totalidade dos indígenas no país, incluindo uma parcela adicional de
cerca de 20% da população indígena total, que vive majoritariamente em cidades ou em
territórios não homologados.
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No Gráfico 2 são apresentadas as frequências de casos de hospitalização e óbitos
por Srag-Covid-19 notificados por semana epidemiológica (SE), da SE 8 à SE 35, no
Sivep-Gripe no Brasil e regiões, para indígenas e não indígenas. Verifica-se que as
frequências de hospitalizações e óbitos em indígenas apresentam padrões similares aos
de não indígenas no Brasil e nas respectivas regiões de residência, assim como uma
sequência cronológica na ocorrência de hospitalizações e óbitos que espelha o padrão
de disseminação e interiorização da pandemia de Covid-19 no país. Tanto em indígenas
quanto em não indígenas, o registro de casos e óbitos teve início nas regiões Sudeste
e Norte, seguidas pelo Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Verifica-se uma frequência mais
expressiva de casos e óbitos em indígenas na região Norte e, particularmente, na região
Centro-Oeste.
Gráfico 2 – Frequência de internações e óbitos por síndrome respiratória aguda
grave decorrente de Covid-19 (Srag-Covid) por semana epidemiológica, em
indígenas e não indígenas – Brasil e regiões, 2020, SE 8 a SE 35
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Gráfico 2 – Frequência de internações e óbitos por síndrome respiratória aguda
grave decorrente de Covid-19 (Srag-Covid) por semana epidemiológica, em
indígenas e não indígenas – Brasil e regiões, 2020, SE 8 a SE 35 (continuação)

Fonte: Sivep-Gripe.
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A fim de verificar de forma mais clara os impactos da Covid-19 na letalidade em
indígenas no país, comparou-se a razão entre óbitos por Covid-19 e os casos de
hospitalização por Srag acumulados entre as SEs 8 e 35 de 2020, ou seja, a letalidade
das formas graves de Covid-19, a partir do Sivep-Gripe. A letalidade acumulada por Srag
decorrente de Covid-19 no Brasil até a SE 35 (30/08/2020) atingiu 41,8% em indígenas,
excedendo em 19% a letalidade em não indígenas (35,1%). Foram verificados diferenciais
de letalidade entre as regiões do país (Gráfico 3). A região Norte apresentou a maior
letalidade entre todas as regiões, tanto em indígenas (57,4%) quanto em não indígenas
(48,8%). A região Nordeste teve a segunda maior letalidade, com similaridade entre
indígenas e não indígenas, ao passo que o Centro-Oeste teve a terceira maior letalidade,
sendo que a diferença de letalidade entre indígenas e não indígenas foi a maior entre
todas as regiões (26% maior nos indígenas). As regiões Sul e Sudeste apresentaram
letalidades similares e mais baixas, destacando-se o Sudeste, com menor letalidade em
indígenas do que em não indígenas. Cabe ressaltar que a interiorização do Covid-19 no
Brasil ocorreu em diferentes momentos em cada região do país, condição que pode afetar
em alguma medida os diferenciais de letalidade por região, se considerarmos a hipótese
plausível de que populações rurais ou remotas têm maiores barreiras de acesso aos cuidados de alta complexidade e pior qualidade da informação em saúde.
Gráfico 3 – Letalidade acumulada por síndrome respiratória aguda grave decorrente
de Covid-19 (Srag-Covid) em indígenas e não indígenas segundo regiões – Brasil,
2020, SE 8 a 35

Fonte: Sivep-Gripe.
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Tendo em vista a elevada taxa de mortalidade por Covid-19 nas faixas etárias acima
dos 50 anos em indígenas (Gráfico 1), seria possível supor que a letalidade também
pudesse ocorrer de forma desigual entre os grupos etários, sendo maior acima dos
50 anos. Diante disso, repetiu-se o cálculo da letalidade acumulada considerando-se
apenas o subconjunto de registros relativos a pessoas com 50 anos ou mais. Essa análise
evidenciou o mesmo padrão observado no conjunto da população, mas com maior
magnitude da letalidade (incremento absoluto de cerca de 10%), tanto para indígenas
(Brasil: 50,7%, Norte: 70,3%, Nordeste: 51,4%, Centro-Oeste: 49,2%, Sudeste: 32,9%,
Sul: 40,0%) quanto para não indígenas (Brasil: 43,67%, Norte: 60,2%, Nordeste: 52,5%,
Centro-Oeste: 41,0%, Sudeste: 40,0%, Sul: 38,0%). Houve, nesta faixa etária, excesso
de letalidade em indígenas – 16%, 17% e 20%, respectivamente no Brasil, no Norte e
no Centro-Oeste. Destaca-se ainda a menor letalidade de indígenas no Sudeste (18%
menor). Portanto, os níveis de letalidade por Covid-19 dos indígenas superam aqueles
da população brasileira em geral em praticamente todas as regiões do país.5
Não obstante as limitações inerentes aos desafios de classificar indivíduos por
cor ou raça e garantir a qualidade dos dados e a integração entre diferentes fontes de
dados, particularmente no contexto de uma pandemia, as análises aqui empreendidas
demonstram, de maneira robusta, que o impacto da pandemia tem se mostrado desigual
entre regiões e afeta de forma particular os indígenas. Como tem sido amplamente
enfatizado pelas lideranças e movimentos indígenas, a morte de indivíduos idosos (e as
informações detalhadas neste estudo confirmam maior nível de mortalidade por Covid-19
a partir dos 50 anos em indígenas se comparado ao de não indígenas) representa uma
ameaça concreta à preservação das culturas e da identidade desses povos, visto que
os idosos são comumente os líderes religiosos ou políticos de suas comunidades e os
maiores detentores dos saberes tradicionais.

OS INCERTOS CENÁRIOS FUTUROS...
Em recente editorial, chamou-se atenção para o fato de que a pandemia de Covid-19
pode ser tomada como um “fato social total”, no qual se manifestam e interligam um
amplo espectro de dimensões (economia, religião, legislação, moralidade, estética,
Os diferenciais de letalidade aqui analisados estão sob efeito da qualidade do preenchimento da variável cor
ou raça, que além da completude abaixo do desejável, pode ser distinta a depender, por exemplo, da categoria
de cor ou raça a ser registrada e da região de residência dos indivíduos acometidos. Esforços no sentido de
melhorar o registro da variável cor ou raça no Sivep-Gripe foram adotados pelo governo federal, particularmente
em resposta às pressões sociais, que incluíram as ações do movimento indígena, do Ministério Público Federal
e do Legislativo. De todo modo, há certo consenso de que os dados sobre letalidade por Srag estão entre
aqueles com maior consistência e comparabilidade.
5
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ciência), em imbricações altamente complexas (Santos et al., 2020). Ainda segundo
os autores desse editorial, a disseminação e os impactos da pandemia evidenciam, em
particular no caso dos povos indígenas,
as múltiplas dimensões e tensões provocadas pela atuação do Estado na implementação
de políticas públicas dirigidas a minorias étnico-raciais no Brasil. Ficam evidentes não
somente os impactos, como também as modalidades de resistência e enfrentamento
do movimento etnopolítico indígena (Santos et al., 2020: 1)

Neste texto, além de recuperar, ainda que brevemente, os debates e embates que
envolveram a vulnerabilidade dos povos indígenas, as respostas governamentais e as
múltiplas vertentes de atuação da sociedade civil, em particular do movimento indígena,
no tocante à Covid-19, apresentamos evidências baseadas em dados epidemiológicos
oriundos de sistemas de informação que atestam a gravidade, em termos de mortalidade
e letalidade, da doença nos povos indígenas. Mais uma vez, tristemente, fica evidente
a magnitude da dívida histórica da sociedade brasileira, por certo agravada pelas
condições políticas contemporâneas, para com esse segmento da população, reiterada
nas condições presentes de grave crise sanitária.
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Participação Indígena e Obstáculos
ao Enfrentamento da Pandemia de
Covid-19 no Mato Grosso do Sul
Raquel Dias-Scopel, Daniel Scopel e Eliana Elisabeth Diehl

A

pandemia de Covid-19 revelou iniquidades em saúde vivenciadas pelos povos
indígenas (Santos, Pontes & Coimbra, 2020). Também evidenciou a participação
social em um cenário de incertezas e lutas políticas contra as ineficiências na gestão da
saúde indígena. A participação indígena mobilizou diversos atores sociais, facilitando,
inclusive, a ação dos profissionais, indígenas e não indígenas, que atuam na saúde. Na
contramão da mobilização indígena, o governo federal, por intermédio da Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai), encenou um papel ambíguo, indo de encontro à
Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena (Pnaspi) e a princípios gerais definidos
pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a exemplo das evidências
demonstradas no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 709 do Supremo Tribunal Federal (Santos, Pontes & Coimbra, 2020).
Mediante abordagem etnográfica, analisamos aqui a participação indígena e os obstáculos com que os povos Atikum, Guató, Guarani Ñandeva, Guarani Kaiowá, Ofaié, Terena,
Kadiwéu e Kinikinaw se depararam no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Mato
Grosso do Sul (MS). Com a inserção dos pesquisadores em uma rede de atores sociais que
se estabeleceu em torno de ações de enfrentamento da pandemia no MS no período de
março a novembro de 2020, a pesquisa etnográfica baseou-se em dados de observação
participante, entrevistas, análise de documentos e de informações em jornais. Todas as
entrevistas foram realizadas por telefone em razão das condições de distanciamento social
impostas. Foram registradas e analisadas narrativas, inclusive informações disponíveis
em canais de comunicação como grupos de WhatsApp. O anonimato foi preservado.
Os autores têm longa experiência em pesquisas etnográficas sobre saúde indígena e
participam de projetos de pesquisa em andamento que contemplam a análise de ações
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em saúde indígena no MS.1 A primeira autora atua como conselheira de Saúde Indígena
no Conselho Distrital de Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul (Condisi-MS) e foi consultora no âmbito da ADPF 709/STF/DF.

PNASPI, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
No Brasil, a Pnaspi preconiza um conjunto de diretrizes para a atenção aos povos
indígenas em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a
Constituição de 1988. Entre essas diretrizes encontra-se a implementação do controle
social (Brasil, 2002), a ser realizado por meio de instâncias formais de participação
indígena no planejamento, execução, avaliação e fiscalização das ações de saúde.
O conceito de controle social é parte importante da Pnaspi no tocante à participação
social. No caso da saúde indígena, a participação social é considerada necessária para
a efetivação da “atenção diferenciada”, que se refere à necessidade de que o Estado
promova atenção à saúde sensível às especificidades socioculturais, geográficas e
epidemiológicas dos povos indígenas (Brasil, 2002).
A atenção primária para os povos indígenas no MS é responsabilidade da Sesai por
meio do Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), com sede
em Campo Grande. O DSEI-MS é o maior DSEI do Brasil. Ele atua em 32 municípios e
está organizado em 14 polos-base, 75 unidades básicas de Saúde e três casas de Apoio
à Saúde Indígena (Casai).
A cada polo-base corresponde um Conselho Local de Saúde Indígena (CLSI), formado
exclusivamente por indígenas eleitos pela comunidade (Brasil, 2002). Os conselhos
locais indicam os representantes indígenas que atuarão como conselheiros no Condisi.
Os conselhos distritais de Saúde Indígena são órgãos deliberativos voltados para
o planejamento das ações e o acompanhamento e o monitoramento dos serviços de
atenção e da prestação de contas dos DSEIs (Brasil, 2020a, 2020c).
As instâncias oficiais de participação social não se resumem aos conselhos. A Pnaspi
propõe a participação indígena “em todas as etapas do planejamento, implantação e funcionamento dos DSEI, contemplando expressões formais e informais” (Brasil, 2002: 20).
Uma das pesquisas se chama Saúde, Sustentabilidade e Controle Social: políticas públicas e a experiência de
participação social no Conselho Distrital de Saúde Indígena, Mato Grosso do Sul (Condisi-MS) e é coordenada
por Raquel Scopel e financiado pelo Programa Inova Fiocruz. Outra pesquisa é realizada pelo Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia Brasil Plural no âmbito do Projeto A Covid-19 no Brasil: análise e resposta aos impactos
sociais da pandemia entre profissionais de saúde e população em isolamento, coordenado por Jean Segata, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi encomendado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
e conta com financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
1
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A Pnaspi ainda enfatiza ser responsabilidade dos DSEIs realizar a atenção diferenciada com a participação indígena: “§ 3º Ao Distrito Sanitário Especial Indígena cabe
a responsabilidade sanitária sobre determinado território indígena e a organização de
serviços de saúde hierarquizados, com a participação do usuário e o controle social”
(Brasil, 2002: 31).
No que se refere à participação social no cenário da pandemia, a Associação Brasileira
de Saúde Coletiva (Abrasco) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiram nota técnica
no âmbito da ADPF 709/DF, assinalando como imprescindível um plano de ação efetivo:
A ampliação e fortalecimento do controle social, previsto na Pnaspi (Brasil, 2002)
é de suma importância, mas refere-se a uma dimensão estrita da participação social. Recomenda-se, então, que a participação social, em seu sentido lato, seja um
princípio norteador de todo o Plano da União, de modo a prever o envolvimento dos povos indígenas em todas as etapas dos processos, desde a identificação
das necessidades locais até o envolvimento nas ações de planejamento, execução,
avaliação e monitoramento, tal como prevista em diferentes documentos internacionais e nacionais (Convenção n. 169 da OIT, 1989; Lei 9.836 de 1999; Pnaspi,
2002). (Abrasco & Fiocruz, 2020: 23)

POVOS INDÍGENAS NO MATO GROSSO DO SUL
O Mato Grosso do Sul (MS) é o segundo estado com maior população indígena do
país, com 83.241 pessoas pertencentes a oito etnias: Atikum, Guató, Guarani Ñandeva,
Guarani Kaiowá, Ofaié, Terena, Kadiwéu e Kinikinaw. Em muitas aldeias, a situação dos
indígenas é caracterizada por condições territoriais e sanitárias precárias, em decorrência
de um longo processo de exclusão social.
A situação de precariedade em relação à manutenção e uso dos territórios indígenas
no MS é notória e alarmante. O Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI) 2020-2023
registra que “Na última década, o Estado do Mato Grosso do Sul liderou o ranking dos
estados mais violentos contra os povos indígenas no Brasil” (Brasil, 2020a). O estado
concentra ainda as maiores taxas de suicídios e homicídios entre os indígenas no país
(Cimi, 2019).
Destacam-se, também, ocupações indígenas que não são ainda reconhecidas
pelo Estado nacional, denominadas de “retomadas” pelos indígenas. As retomadas
frequentemente são áreas em litígio, registradas por terceiros como propriedade privada.
Áreas de retomada constam no PDSI 2020-2023 como “acampamentos”, termo que
esvazia o sentido que lhes é dado pelos indígenas.
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A indefinição quanto à titularidade das retomadas emerge como justificativa para
a omissão do Estado em atender direitos básicos dos indígenas, como, por exemplo,
acesso à água potável. Mesmo aldeias em terras indígenas regularizadas não têm acesso
à água potável de forma satisfatória. Segundo a Sesai, apenas 77,53% da população que
vive em territórios indígenas no MS são atendidos por sistemas de abastecimento de
água (Brasil, 2020a: 7).
Em grande parte dos territórios no estado, condições ambientais afetam a segurança
alimentar e modos tradicionais de subsistência. Para obter renda, muitos indígenas
precisam vender artesanato e produtos agrícolas fora de suas terras. Outros buscam
trabalho assalariado em fazendas, na indústria frigorífica e no comércio em cidades.
Muitos precisam viajar para outros estados para conseguir trabalho temporário em
plantações, como as de cana-de-açúcar e de maçã.

A PANDEMIA CHEGA ÀS ALDEIAS DO MATO GROSSO DO SUL
O Mato Grosso do Sul identificou o primeiro caso de Covid-19 em 14 de março de
2020 (Mato Grosso do Sul, 2020a). Em 20 de março de 2020, o governador decretou
estado de calamidade pública (Mato Grosso do Sul, 2020c) e em abril foi reconhecida a
transmissão comunitária (Mato Grosso do Sul, 2020b).
O primeiro caso de Covid-19 entre os povos indígenas no MS foi registrado no dia
13 de maio de 2020 (Mato Grosso do Sul, 2020d). Segundo nota oficial divulgada pelo
DSEI-MS tratava-se de uma mulher Guarani Kaiowá de 35 anos que morava na Reserva
Indígena de Dourados. A região sul de MS abriga dois terços da população indígena,
majoritariamente das etnias Guarani Ñandeva e Guarani Kaiowá. Vinte quatro horas
depois, outros dois casos foram confirmados entre os Guarani Kaiowá. Todos os três
trabalhavam no frigorífico da JBS, moravam na mesma aldeia e usavam o mesmo ônibus
para o transporte até o trabalho.
Inicialmente, as pessoas foram orientadas a cumprir isolamento social na própria
residência. Em 27 de maio, havia 74 casos entre os indígenas do sul do estado.
Muitos casos foram descobertos na investigação dos contatos próximos aos indígenas
funcionários do frigorífico da JBS.
A Secretaria de Estado de Saúde do MS (SES/MS) desenhou uma estratégia de
vigilância sanitária para atender aos povos indígenas, dado que o DSEI-MS não dispunha
de testes ou equipe capacitada para realizá-los conforme estabelecido nos planos de
emergência existentes. Houve obstáculo à atuação da SES/MS por parte da Sesai, que
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só se resolveu após intervenção do Ministério Público Federal (MPF) de Dourados. Ficou
estabelecida uma ação coordenada entre DSEI-MS, prefeituras e a SES/MS. A SES/MS
capacitou profissionais do DSEI-MS para realização dos testes e garantiu o transporte
das amostras coletadas.
Com o aumento do número de casos, levantou-se o problema da dificuldade em
isolar doentes nas aldeias, visto que as condições de moradia não permitiam seguir
recomendações dos serviços de saúde. Lideranças indígenas rapidamente se organizaram para buscar soluções. Em parceria com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi)
e com a prefeitura, viabilizaram a Casa do Cursilho, cedida pela Diocese de Dourados,
para abrigar os doentes e familiares fora da terra indígena. O espaço foi considerado
uma conquista das lideranças indígenas, que também promoveram, junto com o Cimi,
campanhas para arrecadar colchões, roupa de cama, alimentos e brinquedos.
Em maio de 2020, a avaliação do andamento das ações de enfrentamento da Covid-19
sinalizava morosidade e despreparo da Sesai. Havia reclamações relacionadas a “coisas
que não aconteceram ou que aconteceram de modo não razoável” (Conselheiro distrital,
22 maio 20). Os conselheiros do Condisi reclamaram que as sugestões de lideranças
indígenas, professores e agentes indígenas não haviam sido ouvidas pela Sesai. Os
indígenas apontaram que os protocolos publicados não eram adequados à realidade
indígena. Eles questionaram sobre falta de equipamentos de proteção individual (EPIs).
E alertaram sobre a falta de profissionais da saúde nas equipes, agravada pela ausência
dos que estavam afastados por pertencerem a algum grupo de risco.
Na região norte do estado, em Aquidauana, houve rápido aumento de notificações
após a detecção do primeiro caso, em 9 de julho. Os indígenas das aldeias da região de
Taunay-Ipegue atribuíram a chegada da pandemia a um evento político que acontecera
no dia 2 de julho. O evento fora promovido pela prefeitura, pelo governo do estado e
pela Assembleia Legislativa para a assinatura de ordem de serviço para pavimentação
da rodovia MS-442. Apesar das recomendações oficiais, houve aglomeração. No dia
23, já eram 71 casos suspeitos, 56 confirmados e quatro mortes. A repercussão gerou
nota de repúdio assinada pelas organizações indígenas Aty Guasu Kaiowá e Guarani,
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Conselho do Povo Terena e Cimi, entre
outras. A nota pedia ao MPF abertura de inquérito contra os organizadores do evento.
Além disso, demandava que o DSEI-MS realizasse a contratação de equipes de saúde e
a estruturação de espaço para isolamento dos doentes (Cimi, 2020a). A estrutura do
DSEI-MS, em Aquidauana, contava apenas com um médico para atender uma população
de aproximadamente 7 mil pessoas.
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No dia 24 de julho, o Conselho do Povo Terena e as defensorias públicas da União e
do estado do MS enviaram pedido de ajuda aos Médicos Sem Fronteiras (MSF) (Conselho
do Povo Terena, 2020). Sem consulta prévia ao povo Terena, a Sesai negou a ajuda
dos MSF (MSF, 2020a). Houve ampla mobilização indígena, com apoio da Apib e da
Abrasco, para reverter a decisão. Somente em 24 de agosto a Sesai autorizou a ajuda
dos MSF, que começaram a atuar em setembro (MSF, 2020b). A intervenção dos MSF foi
considerada uma conquista para as lideranças indígenas.
Paralelamente, a Sesai realizou uma ação emergencial com as Forças Armadas entre
25 e 30 de agosto em aldeias de Miranda e de Aquidauana. A ação pontual – e podemos
dizer espetacular – foi divulgada na mídia local e em redes sociais (Operação..., 2020).
Esse modelo campanhista de atenção é criticado por sanitaristas e antropólogos, por
desmobilizar um modelo de atenção permanente e estruturado (Garnelo, 2004).
Em 25 de setembro, um novo coordenador foi nomeado para o DSEI-MS. Em função
disso, em outubro surgiram novas demandas para que fosse realizada reunião presencial do Condisi-MS: “Como o coordenador não conhece e nem entende a questão da
saúde indígena, seria muito bom fazer a reunião presencial com o pleno” (Conselheiro
distrital, 19 out. 2020).

MOBILIZAÇÃO PARA A DEFESA DO TERRITÓRIO
Uma das primeiras estratégias adotadas pelos indígenas no MS foi a instalação
de barreiras sanitárias no acesso às aldeias, para controlar a circulação de pessoas
estranhas. Critérios próprios para a instalação foram definidos em cada comunidade.
Comunicados informando a restrição da circulação de pessoas foram veiculados pelas
redes sociais e na mídia local. As barreiras nas estradas foram sinalizadas com faixas e
placas de advertência. Essas barreiras foram mantidas pelos próprios indígenas, atuando
como vigias (Foscaches, 2020; Cimi, 2020b).
As barreiras foram consideradas estratégia emergencial implantada pelas lideranças
indígenas visando ao isolamento de aldeias, assunto que circulou em mensagens no
WhatsApp: “A princípio as barreiras sanitárias foi decisão das lideranças... Na Aldeia
Te’yikue e Guyra Roka é composta apenas pelas lideranças e membros da comunidade”;
“Aqui na região de Aquidauana, (...) a barreira se mantém até hoje, por nossa conta”
(8 set. 2020).
As lideranças indígenas mobilizaram diversos atores sociais (secretarias municipais,
organizações indígenas e instituições de ensino e pesquisa) para obter insumos,
equipamentos de proteção e alimentação para manter as barreiras.
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No MS, de modo semelhante ao que aconteceu em outros estados (Almeida, Acevedo Marin & Aleixo, 2020), essas barreiras implicaram fortalecimento dos laços sociais comunitários e a articulação das lideranças indígenas.

MOBILIZAÇÃO PARA GARANTIR ACESSO À ÁGUA
A falta de água potável nas aldeias é um problema crônico que expressa as condições
de extrema vulnerabilidade a que estão submetidos vários grupos indígenas no MS. É um
problema notório (Moretto, 2020a, 2020b). Essa questão é conhecida pelos gestores
da Sesai e considerada “o grande problema no estado de Mato Grosso do Sul” (CondisiMS, 2018). Com as propagandas oficiais para que a população lave as mãos como
medida preventiva, a falta de água nas aldeias evidenciou as contradições vividas pelos
povos indígenas no MS, colocando em xeque dados do DSEI-MS de que “das aldeias
regularizadas, 100% têm abastecimento com água tratada” (Brasil, 2020a: 7).
Vários alertas sobre inexistência ou precárias condições das redes de distribuição de
água potável nas aldeias foram feitos por conselheiros distritais no grupo de WhatsApp
do Condisi: “Temos 3 poços mas muitos ainda reclamando que as torneiras estão secas”
(Conselheiro distrital, 10 jun. 20); “porque aqui na minha aldeia tem um poço que nem
funciona, e metade da população tem água e metade não tem” (Conselheiro distrital, 11
jun. 20); “a falta de água tem sido constante aqui em casa e em várias outras residências”
(Conselheiro distrital, 11 jun. 20).
Diversos atores sociais foram mobilizados pelas lideranças indígenas visando a
buscar soluções, tais como o MPF, o Cimi, a Fiocruz e prefeituras (Dourados, 2020).
Uma das estratégias adotadas pelas lideranças foi a distribuição de caixas d’água
para abastecimento com caminhão-pipa: “com a Apib, conseguimos 3 caixas de água de
500 litros pra o acampamento, priorizando 3 idosos de 80 anos que vinham buscando
água do rio a 3 km” (Liderança indígena, 27 maio 2020).

ATUAÇÃO VIRTUAL DO CONDISI E OBSTÁCULOS NA GESTÃO
O Condisi-MS é formado por 44 conselheiros, dos quais 32 são indígenas. Em anos
anteriores, esse conselho esteve bastante ativo: realizou seis reuniões ordinárias em
2018 e cinco em 2019. Na maioria das vezes, essas reuniões aconteceram em Campo
Grande, com duração de cinco dias. Além das reuniões, os conselheiros distritais
atuaram em diversas comissões e foram protagonistas na realização da etapa distrital da
6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (CNSI), em dezembro de 2018. Em maio de
2019 foram eleitos novos conselheiros.
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Durante a pandemia, a participação indígena no controle social encontrou obstáculos, uma vez que as medidas de distanciamento acabaram sendo utilizadas para desmobilizar o Condisi-MS.
Em 2020 foram realizadas apenas duas reuniões ordinárias presenciais, a última
entre 10 e 14 de março. A partir de então, todas as seis reuniões foram virtuais. Alguns
conselheiros reclamaram que as reuniões virtuais não garantiam oportunidade de
discussão, pois se concentravam em apenas uma manhã. Além disso, informaram que
muitos tinham acesso limitado à internet.
Foram feitas duas solicitações para reuniões presenciais ao DSEI-MS, em junho e outubro. Ambas foram negadas pela coordenação. Em junho, a solicitação foi negada sob
a alegação de se tratar de recomendação dos poderes públicos locais: “Mas foi o próprio
MPF e Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul que fez a recomendação ao DSEI cancelar nossa 90a. Reunião Ordinária do Condisi-MS, inclusive solicitaram até explicações
ao Condisi-MS sobre a nossa manifestação” (Liderança indígena, 11 jul. 2020).
Em outubro, outro pedido também foi negado pela coordenação do DSEI-MS, que
alegou recomendações oficiais de que não houvesse aglomeração. Essa negativa veio um
dia antes de a Sesai enviar convite para reunir os presidentes dos 34 Condisi em Brasília
(Brasil, 2020b). A desmobilização do Condisi-MS coincide com acusações de que o atual
presidente não repassa informações e mantém comunicação direta com a coordenação e
com o secretário nacional de Saúde Indígena.
Não faremos uma análise detalhada, mas é importante sublinhar que a gestão
atual do governo federal promoveu um esvaziamento das instâncias de participação
social, a exemplo do adiamento da etapa nacional da 6ª CNSI. Além disso, o decreto
n. 9.759/2019 extinguiu o Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde
Indígena e só não atingiu conselhos locais e os conselhos distritais de Saúde Indígena
porque estes estão previstos em lei (Brasil, 2019).
Paralelamente, as frequentes trocas de comando na coordenação do DSEI-MS vêm
sendo apontadas como prejudiciais à participação social. Pouco antes da pandemia, em
meados de 2019, houve exoneração do coordenador que era indígena e havia contribuído
para o fortalecimento do Condisi-MS. Apesar de protestos, em outubro de 2019 um
novo coordenador, sem qualquer experiência na saúde indígena, assumiu o cargo. Ele
afastou-se da coordenação logo após a queda do ministro da Saúde Luiz Henrique
Mandetta, em maio. Somente em setembro de 2020 outro coordenador – novamente,
inexperiente em saúde indígena – foi nomeado pelo ministro Eduardo Pazuello.
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As lideranças indígenas questionam a racionalidade da nomeação de pessoas que
desconhecem o funcionamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e o contexto dos povos indígenas em que vão atuar: “Precisamos de solução, e não visitas”
(Condisi-MS, 2018).

PARTICIPAÇÃO E ENFRENTAMENTO EM TEMPOS DE CRISE
A participação indígena engloba um sentido de promoção da saúde amplo,
que valoriza a relação entre a coletividade e o território como algo imprescindível à
reprodução biossocial (Scopel, Dias-Scopel & Langdon, 2018). Esse sentido ampliado
de saúde tornou-se evidente nas estratégias indígenas de participação social observadas.
Na pandemia, as lideranças indígenas fortaleceram laços sociais de solidariedade e
promoveram articulações significativas com diversos atores sociais parceiros, facilitando,
inclusive, a ação dos profissionais da saúde.
No enfrentamento da Covid-19, os povos indígenas foram motivados a agir em um
cenário marcado por um processo histórico de avanços insuficientes e obstáculos que,
mais recentemente, se acentuaram devido a: 1) sucateamento das infraestruturas dos
DSEIs; 2) recursos humanos insuficientes e pouco (ou nada) preparados para trabalhar
em contextos socioculturais específicos; e 3) demora em promover um plano adequado
de enfrentamento da Covid-19 para o contexto indígena (Abrasco & Fiocruz, 2020).
A Sesai tem mantido uma postura administrativa centralizadora em um momento que
exige capacidade de respostas rápidas e respeito às especificidades socioculturais dos
povos indígenas, muitas vezes desconhecidas ou ignoradas.
No Mato Grosso do Sul e em outros contextos no Brasil, a maioria das ações
protagonizadas pelos indígenas demonstra sua iniciativa na construção de estratégias
de enfrentamento e de articulação com diversos atores sociais (Almeida, Acevedo Marin
& Aleixo, 2020). É importante não reduzir essas ações ao crivo do olhar biomédico. No
campo político, emergiram novos atores com representatividade para realizar negociações
e confrontos com os agentes públicos. No contexto das aldeias, a participação social
já era vista como estratégia capaz de promover melhoria das condições de saúde e da
qualidade de vida. Agora, se revelou imprescindível para o enfrentamento das crises.
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E

m relação à ameaça do novo coronavírus, os idosos foram classificados como grupo
de risco preferencial da pandemia. A associação entre maior idade cronológica e risco
é um dos efeitos da ênfase biomédica característica das políticas de saúde global, as
quais têm privilegiado a noção de um corpo orgânico sujeito ao risco de infecção por
um vírus, em detrimento de uma abordagem que endossamos, na qual a ameaça da
pandemia é vista como coproduzida na relação entre corpos, vírus, vínculos relacionais,
políticas de saúde e infraestruturas urbanas (Das, 2020; Segata, 2020).
Em um país desigual como o Brasil, em que as políticas de gerenciamento da pandemia
têm enfatizado ações de proteção à economia e o incentivo moral ao isolamento social,
a conformação da noção de grupo de risco suscita discursividades públicas e exclusivos
programas de restrição da circulação para o grupo de idosos em que o cuidado com essa
população se mimetiza em controle e regulação das condutas. Tais modos de regulação
das condutas produzem sensibilidades que acentuam a produção política da velhice
como associada a falta de autonomia, incapacidade e dependência, contrapondose a vertentes contemporâneas que privilegiam os esforços de autoprodução de um
envelhecimento ativo, autônomo e independente.
Contrariando histórias únicas e modos generalizantes de construção do sujeito
idoso, estamos empreendendo uma pesquisa antropológica com pessoas consideradas
idosas (acima de 60 anos) para compreender os impactos da pandemia do Covid-19
nas suas vidas cotidianas, em seus vínculos relacionais e em seus modos de entender
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a pandemia.1 Trata-se de investir na ampliação da visibilidade de experiências, formas e
perspectivas de vida das pessoas consideradas idosas a partir de seus vínculos relacionais
e infraestruturas de cuidado, e ao mesmo tempo de propor uma perspectiva sobre a
compreensão da pandemia baseada nas práticas e ações miúdas e cotidianas que suscita
(Biehl & Petryna, 2013; Das, 2020; Fleischer & Lima, 2020).

ENTRE IDOSOS E VELHOS: ESTILOS DE REGULAÇÃO MORAL NA PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS
Nos discursos públicos sobre a relação entre os idosos e a pandemia do novo
coronavírus, prolifera uma variedade de memes nos quais a capacidade de escolha,
disposição fundamental relacionada ao valor da autonomia, é posta em xeque, incitando
não apenas discursos concernentes à infantilização dos idosos e a reiteração de sua
“teimosia”, como também modos de disciplinamento tradicionalmente associados às
crianças ou mesmo ao aprisionamento de animais. Essa política de constrangimento
moral para forçar o isolamento social desse grupo se coaduna com outras políticas de
regulação da conduta via decretos e orientações municipais, voltados exclusivamente
para a população de idosos. Alguns exemplos são a proibição da permanência em
praças públicas sob pena de multa, a restrição de horários para realização de compras
em supermercados e o impedimento do uso de cartão de gratuidade no transporte
público (Dourado, 2020). Os memes jocosos, assim como os programas restritivos da
circulação, atestam uma focalização importante nesse grupo etário, manifestando os
efeitos da constituição da noção de grupo de risco associada à maior idade cronológica.
A produção do estereótipo de um velho teimoso, sem capacidade de discernimento
dos riscos e que pode e deve ser corrigido por mecanismos disciplinares aprisionadores
conta uma história única sobre velhice, associada a incapacidade e dependência.
No contexto da pandemia, pesquisadores têm salientado o quanto a noção de
grupo de risco tem reforçado tais estigmas associados ao envelhecimento (Henning,
2020; Debert & Félix, 2020; Beltrão, 2020; Pait, 2020; Dourado, 2020), ecoando o
que tem sido chamado de ageísmo, idadismo, etarismo, idosismo, gerontofobia ou
Pesquisa resultante do Projeto A Covid-19 no Brasil: análise e resposta aos impactos sociais da pandemia
entre profissionais de saúde e população em isolamento (Convênio Ref.: 0464/20 Finep/UFRGS). A pesquisa
é desenvolvida pela Rede Covid-19 Humanidades MCTI e integra o conjunto de ações da Rede Vírus MCTI
financiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para o enfrentamento da pandemia. A pesquisa
com idosos é desenvolvida por uma equipe mais ampla de pesquisadoras e pesquisadores, a quem agradecemos
pela colaboração: Caroline Sarmento, Cauê Machado, Fernanda Rifiotis, Lauren Rodrigues, Mariana Picolotto,
Pamela Ribeiro, Roberta Ballejo e Taciane Jeske. A participação de Ceres Víctora no projeto recebeu apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Código de Financiamento 001.
1
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velhofobia – termos que visam a designar a discriminação contra pessoas idosas (Goldenberg, 2020; Henning, 2020). Além de evidenciar tal dinâmica, argumentamos que
essas discursividades colocam em cena uma ruptura com tendências mais gerais em
torno do envelhecimento ativo. Confrontados com sensibilidades, representações e
discursividades dicotômicas – que poderíamos chamar de estilos de regulação moral,
os quais, tomados como conjuntos singulares de técnicas de produção de sujeitos
(Carrara, 2013), opõem autonomia e dependência –, os idosos se deparam com noções de velhice e modos de produção do sujeito que acentuam ou sua completa dependência ou a sua completa autonomia.
Nesse processo, o que se torna invisível e inaudível são os vínculos relacionais e
os modos de organização da vida postos em prática diariamente por pessoas idosas
para lidar com a pandemia, e como esta acontece na vida de homens e mulheres que
continuam a administrar relações familiares, de trabalho, de sociabilidade e tantas
outras. Além disso, a realização de atividades cotidianas com algum apoio ou relação
de cuidado – muitas vezes necessárias para pessoas idosas – é tomada como razão de
desconsideração de suas capacidades e de sua agência no mundo. Isso mostra como a
noção de sujeito moderno que privilegia o indivíduo como sujeito da razão, da história
e da moral (Duarte, 1983) evoca a independência como normatividade (Kittay, 1999)
e produz efeitos de invisibilidade das relações de interdependência que nos marcam a
todos como pessoas humanas.
Inspiradas na literatura sobre cuidado (Fisher & Tronto, 1990; Kittay, 1999; Mol,
2008; Tronto, 2015) e na relação com as narrativas dos idosos sobre as suas práticas de
organização da vida em tempos de pandemia, consideramos importante complexificar
a relação entre autonomia e dependência. Argumentamos sobre a relevância de se levar
em conta os vínculos relacionais presentes nas variadas formas de estar no mundo,
mostrando sua eficácia na formulação de práticas de gestão dos riscos trazidas à tona
pelas experiências das pessoas consideradas.

AS POLÍTICAS DE CUIDADO EM CASA
Desde julho de 2020 estamos realizando uma pesquisa antropológica sobre os
impactos do isolamento social promovido pela pandemia da Covid-19 em pessoas
idosas no sul do Brasil. A pesquisa é de caráter qualitativo e longitudinal e compreende
a utilização de entrevistas feitas com base em um roteiro semiestruturado de questões.
Apostando no potencial da pesquisa que privilegie as pessoas no campo da saúde global
(Biehl & Petryna, 2013), buscamos trazer à tona as narrativas dos próprios idosos
sobre o impacto da pandemia do Covid-19 em suas vidas e em seu cotidiano. Com
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essa intenção, como estratégia narrativa dirigiremos nossa atenção para as práticas de
organização da vida de Marilene, mulher branca de 60 anos, de classe média e residente
no sul do país. O privilégio da atenção à narrativa de Marilene não se dá porque ela seja
representativa das demais narrativas das pessoas investigadas, mas sim porque, a nosso
ver, ela nos permite realizar e iluminar elaborações valiosas em torno da potencialidade
política do cuidado.2
Marilene é moradora da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem 60
anos e trabalha como professora há 37 anos; aposentada, continua trabalhando em
regime de 20 horas semanais porque, como afirma, ama a escola, onde leciona no
ensino fundamental. Mora com seu esposo, militar, hoje aposentado. Sua rotina,
bastante agitada antes da pandemia, além do trabalho na escola, incluía a limpeza
da casa, o preparo das refeições, exercitar-se na academia, visitar a mãe de 83 anos
em seu apartamento duas vezes por dia e outras atividades sociais e de lazer. Essa
rotina modificou-se com a pandemia, com diminuição significativa das atividades de
socialização realizadas fora do âmbito doméstico.
As restrições de mobilidade provocadas pela pandemia trouxeram várias mudanças,
como, por exemplo, a suspensão dos passeios, dos jantares com amigos e das viagens
que gostam de fazer anualmente ao Nordeste. Nos primeiros meses, só iam uma vez por
semana ao mercado – pediam todo o resto por tele-entrega –, mas aos poucos voltaram
a fazer suas próprias compras, tudo com muito cuidado. Em contraposição à redução
das rotinas fora do âmbito doméstico, houve um aumento significativo dos laços de
interdependência familiares que tomaram vida em sua própria casa. É neste sentido
que o espaço doméstico se tornou uma infraestrutura fundamental de cuidado, nos
termos propostos por Berenice Fischer e Joan Tronto, que oferecem uma definição que
se tornou clássica: “Cuidado é uma espécie de atividade que inclui tudo o que fazemos
para manter, continuar e reparar o nosso mundo de forma que possamos viver nele da
melhor maneira possível” (Fisher & Tronto, 1990: 6, tradução nossa).
Com a emergência sanitária da pandemia do novo coronavírus, a casa de Marilene
foi constituída como o suporte preferencial de um emaranhado de relações complexas
de cuidado entre ela, o marido, a sua mãe, o filho e suas ratas. O filho do casal, de
28 anos, fazia doutorado em outra cidade e tinha ido passar uns dias na casa dos
pais após a defesa da tese, bem quando a universidade suspendeu as atividades por
causa da pandemia e fechou, com tudo dentro, inclusive o laboratório que abrigava seus
A entrevista com Marilene (nome fictício) que serviu de base para este texto foi realizada pela pesquisadora
Taciane Jeske. O relato aqui apresentado, embora não literal e resumido, manteve grande número de expressões
utilizadas pela entrevistada, a fim de aproximar o leitor de sua forma de narrar a sua história.
2
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experimentos, fazendo com que seus planos de um pós-doutorado fossem adiados.
Dessa forma, a ideia de uma estadia na casa dos pais transformou-se em uma mudança
mais permanente. Só que, dessa vez, o filho ficou no quarto de hóspedes, pois sua avó
materna, de 83 anos, também passou uns tempos na casa de Marilene, por causa da
pandemia, ocupando o quarto dele.
A presença da mãe e do filho – que trouxe consigo seus móveis, utensílios e a grande
gaiola malcheirosa com as ratas do laboratório que fechou – transformou as dinâmicas
da casa, em especial as rotinas de Marilene. Ela intensificou alguns cuidados que nunca
haviam lhe ocorrido antes, como lavar os potes de iogurte e, um por um, os ovos que
vêm na caixinha do supermercado; usar máscara, lavar, passar e colocar em saquinhos
separados as máscaras de cada membro da família e deixar os sapatos na porta de casa.
Ademais, viu aumentada a demanda de atenção por parte dos alunos – para quem
envia diariamente as tarefas escolares por e-mail – e por parte de seus pais, que ligam
às vezes tarde da noite para elucidar dúvidas. E precisa participar de lives e eventos para
atualização de suas atividades profissionais. Além disso, deve preparar separadamente
as refeições do filho, que não come carne vermelha, apenas frango, peixe e proteína de
soja, e o alimento especial para as ratas, que só comem ovos e algumas verduras.
Mesmo que sua narrativa evidencie o quanto ela performa relações de cuidado em
seu espaço doméstico e que estas são, portanto, assimétricas e generificadas, Marilene
diz que está tudo bem. Em sua narrativa, nota-se o quanto as relações de cuidado são
controversas, mas se percebe também que estas envolvem sujeitos em emaranhados
de relações e capacidades. Marilene alterou rotinas e hábitos em sua casa devido ao
costume do filho de almoçar por volta das 3-4 da tarde, estudar e escrever durante
a noite e dormir somente quando, pela manhã, os pais já estão se preparando para
levantar. Entretanto, salienta que a presença do filho lhe possibilitou aprender com
ele o manejo do computador nas reuniões virtuais, dos aplicativos de apresentação de
trabalhos e a participação em lives.
A convivência entre as três gerações na mesma casa – e ainda mais com as ratas
do filho – durou quatro meses e meio, até que sua mãe não aguentou mais. Com o
prolongamento da estadia, Marilene percebeu que a mãe estava entrando em depressão,
e isso a motivou a optar por voltar para o seu próprio apartamento. Essa escolha só foi
possível mediante a criação de novas estratégias de cuidado, pois a mãe não poderia
ficar sozinha lá. Como aponta Mol (2008), a lógica da escolha racional e liberal baseia-se
em pressupostos de liberdade; a escolha é sempre percebida como individual, apagando
todas as redes de relações e as situações concretas em que tais decisões são tomadas.
Tal lógica parte do pressuposto de que a soma dos indivíduos forma os coletivos sociais
e, portanto, para garantir o bem de todos, cada indivíduo deve melhorar a sua vida.
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Diferentemente, a lógica do cuidado se volta para a interdependência e as práticas
em que estamos engajados; coloca o foco nos sujeitos em relações com outros sujeitos,
com estruturas, com ambientes, que se movimentam no fluxo da vida. É uma lógica que
assume a fragilidade da vida e o fato de que é preciso atentar não para o que se quer,
mas para o que precisa ser feito (Mol, 2008). O cuidado tem uma orientação prática de
melhorar a vida; mas não diz respeito a “compaixão e bondade”, e sim a política (Tronto,
2015: 1). Isso porque diferentes perspectivas e projetos, seja no nível micro ou no macro,
desenvolvem, sustentam e priorizam diferentes tipos de relação, conformam dinâmicas
de poder e diferentes tipos de existência.
No caso das relações de cuidado performadas por Marilene e sua família, fica
evidente que a configuração de vínculos de apoio que atravessam as relações entre o
marido, o filho e a mãe, mas também abarcam relações com os vizinhos da mãe e a
trabalhadora doméstica que acabou sendo contratada para cuidar da mãe, são desiguais
e assimétricas em termos de gênero, idade e classe. Assim como atestado em outros
cenários (Hirata, 2014), observamos como os modos de cuidado são generificados: recai
sobre Marilene grande parte das novas rotinas de limpeza e desinfecção de materiais e
também de alimentação para suporte das relações de cuidado estabelecidas em sua casa,
bem como sobre a trabalhadora doméstica contratada para apoiar a mãe de Marilene.
Analisando a narrativa de Marilene, contudo, podemos dizer que não apenas os modos
de cuidado são assimétricos, mas também a própria direção dos vetores do cuidado,
sendo o critério etário importante neste caso. Nota-se maior preocupação da família
com a mãe de Marilene, por ser idosa, em idade senil: “esquece a panela ligada, o gás
ligado...”. São essas pequenas materializações de “descuidos” cotidianos que fazem
com que se intensifiquem as preocupações com a mãe.
De fato, dois dias depois de sua mãe ter voltado para o seu apartamento, Marilene
contou que os vizinhos do prédio reclamaram com a filha e foi necessário contratar
uma trabalhadora doméstica para cuidar da mãe e do apartamento. Pode-se perceber a
complexidade da situação em que a nova condição da mãe de Marilene, de necessitar
de apoio para realização das atividades domésticas, foi negociada entre ela, sua família
e seus vizinhos, em um cenário de pandemia em que aumenta o controle público sobre
o comportamento e as práticas das pessoas consideradas idosas. Essa decisão não foi
tomada sem uma avaliação dos riscos da ampliação das relações de convivência da mãe,
em um cenário de pandemia, mas também dos benefícios, levando-se em conta o início
de um quadro de depressão. E foi possibilitada por relações desiguais de classe que
permitiram que a família contratasse uma trabalhadora doméstica (Hirata, 2014), a qual
estava disponível para o trabalho fora de casa (ao contrário de Marilene e de toda a sua
família, portanto), mesmo com as orientações de isolamento social. Passados cerca de
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dois meses da mudança, a empregada foi trabalhar na casa da mãe de Marilene de máscara
porque estava tossindo bastante, e logo depois se comprovou que tanto a trabalhadora
doméstica como seus pais e filhos haviam sido infectados pelo novo coronavírus. Nem
a mãe de Marilene, nem qualquer dos membros de sua família – marido ou filho – se
infectou com o coronavírus.
Ainda assim, com a possibilidade de infecção tão próxima, Marilene assinala que
parece que a mãe – que reforça ser “idosa” – não entende os riscos da pandemia. Eles
explicam e explicam. Mas, talvez porque esteja em idade senil, parece não entender que
a pandemia é tão grave. O filho de Marilene diz que, se fosse uma manada de elefante
se aproximando, a vó enxergaria, veria que é perigoso. Mas um vírus, algo que não
enxerga, ela não entende. Algumas vezes, no início da pandemia, a mãe de Marilene
esquecia de colocar a máscara, mas agora isso não acontece mais, diz ela. Em todo o
caso, Marilene destaca que, mesmo com a máscara, sua mãe tem medo de sair de casa.
Mesmo quando Marilene a convida para ir ao mercado, diz que ficará dentro do carro e
só irá para dar uma volta; quando Marilene lhe propõe uma passeada só dentro do carro,
de vidro aberto, ela não quer. Só quer ficar em casa. Não sai nem para descer o lixo, que
é levado para fora pela trabalhadora doméstica ou por algum deles quando vai lá. É que
eles a advertem e a assustam, e para descer até a lixeira ela tem que passar por quatro
portas, a do apartamento, a do elevador, a lá de baixo e depois a outra. E tem também a
volta. Marilene diz que assustam a mãe: “Olha, mãe, o álcool”. Que eles sabem que ela
esquece de passar o álcool e tal. Então ela não desce mais.

A POTENCIALIDADE POLÍTICA DO CUIDADO
Na narrativa de Marilene, duas importantes dinâmicas sobre as formas de organização da vida em meio à pandemia do novo coronavírus nos chamam a atenção: 1) os
impactos significativos no desenvolvimento de suas atividades de trabalho e de seus
vínculos de sociabilidade, tendo como contrapartida o estreitamento das relações familiares de interdependência; 2) a complexidade das relações de cuidado, com processos
de interdependência familiar e relações de vizinhança que são formas de suporte com
base nas quais os sujeitos desenvolvem e negociam as suas capacidades para continuar,
reparar e viver o mundo da melhor forma possível. Mesmo que impliquem modos e vetores de cuidado instáveis e assimétricos – e aqui enfocamos as dimensões de gênero,
idade e classe que atravessaram as relações entre Marilene, seu marido, seu filho, sua
mãe, os vizinhos da mãe e a trabalhadora doméstica –, tais relacionamentos dificilmente
poderiam ser compreendidos mediante polaridades fixas entre sujeitos “dependentes” e
sujeitos “autônomos”.
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As noções contrapostas de dependência e autonomia balizam os estilos de regulação moral trazidos à cena na pandemia do novo coronavírus no país, os quais trabalham com a produção política da velhice como associada a falta de autonomia, a
incapacidade e a dependência – que tem a ver com a criação da noção de grupo de
risco e seu foco nas dimensões biológicas da categoria “idoso”. Por outro lado, tais
noções são evocadas nas vertentes contemporâneas em torno do “envelhecimento
ativo”, que privilegiam os esforços de autoprodução de um envelhecimento atuante,
autônomo e independente. As estratégias e modos de organização da vida de Marilene
em tempos pandêmicos revelam o quanto é simplista a dicotomia entre autonomia e
dependência quando se trata de cuidado (Aydos & Fietz, 2017; Fietz, 2017; Fonseca
& Fietz, 2018) e quão importante é compreender os sujeitos produzidos na variedade
de seus vínculos e relacionamentos sociais.
A atenção às narrativas das pessoas sobre suas dinâmicas de vida conduz a uma
perspectiva sobre cuidado baseada no que realmente importa para elas, além de ressaltar
a própria potencialidade política do cuidado. Com isso, queremos chamar a atenção
para a eficácia das relações que – tanto no âmbito doméstico, no espaço privado,
como quando deslocadas desse âmbito que lhes é convencionalmente atribuído (Das &
Addlakha, 2001) – podem se revelar potentes estratégias que as pessoas desenvolvem
para lidar de forma prática com os desafios públicos colocados pela pandemia do novo
coronavírus. O envelhecimento e a gestão dos perigos associados à infecção pelo
Covid-19 se tornam, assim, compreendidos prioritariamente nas e a partir das relações
entre os sujeitos, seus vínculos relacionais e as infraestruturas políticas de cuidado,
mais do que por seu caráter exclusivamente normativo associado à idade cronológica.
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E

sforços de pesquisa, bem como de políticas públicas da área da saúde, continuam
falhando quando desconsideram fatores associados à categoria gênero. O conceito
de sexo denota marcadores biológicos de homens e mulheres, ao passo que gênero é
um conceito construído socialmente que reflete normas socioculturais, identidades e
relações que conformam comportamentos considerados “masculinos” e “femininos”.
Apresentamos aqui um breve panorama de problemáticas centrais às análises de
gênero que têm afetado a resposta e o impacto da pandemia no Brasil: 1) emergências
sanitárias; 2) trabalho e renda; 3) enquadramentos sobre masculinidade, paternidade,
cuidado, violência e comportamentos de risco; 4) repercussões sobre saúde sexual
e reprodutiva, contracepção, planejamento reprodutivo e aborto legal, demandando
reflexão sobre direitos e justiça reprodutiva e; 5) apontamentos para o futuro,
ressaltando a importância de ativismos e lideranças comunitárias femininas no
enfrentamento da pandemia.

GÊNERO E EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS
A figura legal da emergência sanitária internacional – invocada também por ocasião
das epidemias de ebola e de zika – demonstra a importância dada às soluções de caráter
técnico-político no campo da saúde. Além das características inerentes ao surto,
enquadramentos técnicos e políticos tendem a determinar se um evento será ou não
classificado como uma emergência.

Trabalho apoiado pelo Grand Challenges, programa da Bill & Melinda Gates Foundation, inscrito sob o n.
INV-015957.
1
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Homens e mulheres são afetados de forma diferente pelas epidemias. Os homens
geralmente sofrem com efeitos primários de surtos (probabilidade de morte etc.) e as
mulheres, com seus efeitos secundários (socioeconômico, entre outros). Gênero não é
uma categoria binária fixa, e a pandemia afeta de maneira diferente pessoas não binárias
e transgêneros. Conforme Wenham, Smith e Morgan (2020), na saúde global a categoria
gênero se entrecruza com outros estratificadores sociais, como etnia, raça, religião,
localização, deficiência, classe social, entre outros. Portanto, tornam-se imperativas
novas pesquisas que compreendam essas interseções entre marginalização e processos
de vulnerabilização.
Historicamente, nos planos de enfrentamento às emergências sanitárias passadas,
geralmente não há menção ou análises sobre os impactos ligados ao gênero. Após quase
um ano de pandemia, ainda não há um plano nacional brasileiro de enfrentamento à
Covid-19. Diante disso, um conjunto de organizações brasileiras que compõem a Frente
pela Vida publicou um Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19
(Frente pela Vida, 2020). Mulheres e pessoas LGBT+ são citadas como populações
vulneráveis e incluídas em algumas recomendações.
Entretanto, é preciso investir no desenvolvimento de processos de monitoramento e
avaliação das políticas relacionadas a gênero, assim como produzir dados desagregados
por sexo, não apenas epidemiológicos, mas de efeitos econômicos e sociais (Wenham et
al., 2020). Além disso, esforços devem ser feitos para encorajar a construção de dados
qualitativos, valorizando a inserção de mulheres e minorias de gênero mais afetadas em
todos os processos de formulação e implementação de pesquisas e políticas públicas.
Assim, os planos de ação dos governos devem incluir a perspectiva de gênero em todas
as fases do ciclo de uma epidemia.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu papel de líder técnico e normativo,
deve estabelecer critérios para a inclusão de dados sobre gênero no planejamento
da resposta a epidemias. Uma política de securitização da saúde com perspectiva de
gênero não demanda alto investimento financeiro, tampouco soluções extremamente
inovadoras. Exige, principalmente, reflexão e diálogo com os indivíduos e grupos a que
se destinam as políticas de resposta às emergências sanitárias. É fundamental garantir
que essas políticas não sejam construídas com base apenas em generalizações que
tenham como parâmetro o homem branco heterossexual urbano, inserido em contextos
socioeconômicos privilegiados (Wenham et al., 2020).
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TRABALHO E RENDA
A pandemia tem impactado diretamente o trabalho e a renda das mulheres brasileiras.
Segundo o IBGE-Pnad Contínua (2020), a taxa de desocupação no terceiro trimestre de
2020 foi de 14,6% no total, sendo 12,8% de homens e 16,8% de mulheres. De acordo
com a Rede de Pesquisa Solidária, mulheres estão mais presentes nos setores mais
afetados economicamente pela pandemia e há uma diferença de vínculo determinada
pela raça: trabalhadoras brancas têm vínculos mais estáveis do que negras (Rede de
Pesquisa Solidária, 2020).
Segundo a ONU Mulheres (2017), o valor da contribuição dada pelas mulheres na
economia do cuidado representa entre 10% e 39% do produto interno bruto (PIB) médio
dos países. Durante a pandemia, 50% das brasileiras passaram a se responsabilizar pelos
cuidados de crianças, idosos e pessoas com deficiências (Gênero e Número, 2020a).
Muitas tiveram que deixar seus empregos e, devido à disparidade salarial, os casais
tendem a priorizar o emprego dos homens. Em famílias monoparentais é essencial que
haja um apoio financeiro governamental. Com o projeto de lei n. 2.968/2020, propõese que o auxílio emergencial seja prorrogado pelo período de 12 meses para famílias
monoparentais. Com essa proposta, pretende-se beneficiar o grupo social composto
majoritariamente por mulheres em idade reprodutiva (entre 15 e 49 anos), sobretudo
mulheres negras.
Em abril de 2020, o Congresso Nacional aprovou a lei n.13.982/2020 que destina
um auxílio emergencial de 600 reais por mês pelo período de três meses a partir daquele
mês. Para famílias monoparentais, especialmente chefiadas por mulheres, o valor era
dobrado. Apesar de ter sido uma iniciativa do Poder Legislativo, o Executivo buscou
capitalizá-la politicamente, apropriando-se do auxílio emergencial como uma estratégia
populista que visa à contenção dos danos causados pela má gestão da crise no nível
federal (Burni & Tamaki, 2020).
Após o fim do auxílio emergencial será fundamental a realização de mais pesquisas
sobre o retorno ao mercado de trabalho, considerando-se não só sexo, mas a identidade
de gênero na avaliação de diferenças salariais e tipos de contrato (trabalho formal
ou informal). A população LGBT+ apresentou, durante a pandemia, uma taxa de
desemprego de 21,6%; destes, 44,3% tiveram suas atividades totalmente paralisadas e
24% perderam o emprego (Vote LGBT+ & Box 184, 2020).2

Os dados são da pesquisa LGBT+ na Pandemia, realizada pelo coletivo #Vote LGBT+ com colaboração do
grupo Box 184 (Vote LGBT+ & Box 184, 2020).
2
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Além de altas taxas de desemprego e da sobrecarga de trabalho não remunerado,
as relações de trabalho foram transformadas tanto no trabalho remoto quanto no presencial. No home office a constante pressão e o acúmulo de responsabilidades põem em
risco a saúde física e mental. Dos trabalhos que exigem circulação, destacamos os das
trabalhadoras da área da saúde e das trabalhadoras domésticas. O Brasil é um dos países
com maior número de trabalhadores domésticos no mundo, com aproximadamente 7
milhões, dos quais a maioria mulheres negras (ILO, 2020). A ONU Mulheres e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) destacam os processos de vulnerabilização
das trabalhadoras domésticas na “cruel escolha” entre continuar trabalhando, se expondo ao vírus, ou parar de trabalhar e perder sua renda (Pinheiro, Tokarski & Vasconcelos,
2020). Não por acaso, o primeiro óbito por Covid-19 registrado no país foi o de uma
trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro.
Em relação ao trabalho dos profissionais da saúde, há uma tensão entre as
recomendações da saúde pública sobre distanciamento físico e a necessidade de interagir
diretamente com medidas preventivas e de tratamento. As agentes comunitárias de
saúde (ACSs), que exercem um trabalho de extrema importância na atenção primária,
são em maioria mulheres. Como no Brasil as ACSs não são consideradas profissionais da
saúde, estima-se que apenas 9% tenham recebido equipamento de proteção individual
(EPI) e treinamento para controle da doença (Lotta et al., 2020a).
Na perspectiva de gênero e raça, o Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB/FGV), em
colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Rede Covid-19 Humanidades,
realizou um survey on-line com 1.520 profissionais da saúde em todo país (Lotta et al.,
2020b).3 Evidenciou-se que as mulheres negras têm sido as mais afetadas pela pandemia,
em contraposição aos homens brancos, com os menores índices. As mulheres negras
são as que mais demonstram medo de contaminação (84,2% contra 69,7% para os
homens brancos) e sensação de despreparo para lidar com a crise (58,7% em comparação
com 33,5%, dos homens brancos) e declaram ter sofrido mais assédio moral durante a
pandemia (38%, em comparação com 25% dos homens brancos). Também são menos
testadas (26%) e têm menos suporte de supervisores (54% contra 69%). Para homens
e mulheres declarados amarelos, indígenas, transexuais e não binários, a situação é
ainda mais crítica do que a das mulheres negras. Nesse grupo, apenas 40,3% receberam
treinamento – contra 44% no caso de mulheres negras e 58,7% dos homens brancos.

A nota técnica “A pandemia de Covid-19 e os(as) profissionais de saúde pública no Brasil” (Lotta et al., 2020)
refere-se à terceira fase de pesquisa. O projeto também contou com apoio do Projeto Gender & Covid-19.
3
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GÊNERO, MASCULINIDADE E SAÚDE
Se gênero é uma categoria crucial nas análises sobre a pandemia que ora enfrentamos,
como pensar a influência da construção social das masculinidades nesse contexto? Em
quase todos os países do mundo, dados revelam que se por um lado as mulheres se
infectam mais pelo novo coronavírus, por outro a letalidade entre homens assume
posição de destaque (Global Health, 2020). Cabe, portanto, refletir sobre o processo de
saúde-doença-cuidado em uma perspectiva relacional de gênero e os impactos sociais
da pandemia na vida cotidiana de homens e mulheres.
O primeiro ponto que merece destaque é que a despeito de buscas por razões
fisiológicas que eventualmente existam acerca da vulnerabilidade masculina ao novo
coronavírus, questões sociais, culturais, políticas e econômicas devem ser consideradas
como estruturantes na relação dos homens com os cuidados em saúde. Estudos
nacionais e internacionais mostram a baixa procura dos homens pelos serviços de
saúde, sobretudo no âmbito da prevenção e da promoção da saúde (Ragonese, Shand
& Barker, 2019).
Embora o Brasil seja um dos poucos países do mundo com uma política de saúde
específica para a população masculina, muitos são os desafios enfrentados, tanto no que
tange à sensibilização dos homens para o cuidado quanto na organização dos serviços
que leve em consideração as especificidades masculinas na relação com a saúde (Lima &
Schwarz, 2018; Baker, 2020). A busca por serviços de saúde enfrenta barreiras culturais,
tais como a noção de que “homens de verdade” não necessitam de cuidados ou de que
buscar ajuda é sinal de fragilidade.
O segundo ponto é o aumento de denúncias de violência contra as mulheres no
espaço doméstico, tendo os homens como autores principais (Marques et al., 2020).
A relação imbricada dos homens com a violência contra as mulheres tem sido objeto
de reflexão e de múltiplas intervenções, sobretudo a partir do advento da Lei Maria da
Penha. Esse tipo de violência não pode ser visto como um comportamento “natural”
por parte dos homens, nem tampouco banalizado ou legitimado socialmente (Gomes,
Cecchetto & Nascimento, 2017; Pinto et al., 2017). Nesse sentido, é fundamental que a
educação dos meninos e a conscientização e responsabilização dos homens pelos atos
violentos cometidos seja incorporada por políticas públicas de educação, saúde, justiça
e direitos humanos, em uma perspectiva relacional de gênero.
O terceiro ponto elencado diz respeito diretamente aos cuidados em relação à
pandemia. Observa-se, no Brasil e internacionalmente, a resistência de homens a
compartilhar cuidados importantes, como higiene das mãos ou uso de máscaras, como
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estratégias de prevenção (Ruxton & Burrell, 2020). A relutância em relação a essas
medidas de cuidado é permeada por concepções sobre masculinidade e sobre como
os homens devem agir no espaço público (Alcadipani et al., 2020). A desqualificação
da pandemia por líderes políticos como os governantes brasileiro e estadunidense, por
exemplo, bem como a convocação para que “enfrentem o vírus como homens, e não
como moleques” (Ferraz, 2020), representam marcadores simbólicos importantes, que
encontram reconhecimento e adesão por grande parcela de homens.
Como adverte Parker (2020), a pandemia de Covid-19 pode aprender com as respostas em relação ao HIV/Aids, tanto nos aspectos referentes à testagem e prevenção
(similaridades entre a resistência ao uso da máscara e ao uso do preservativo têm sido
destacadas por diferentes pesquisadores e profissionais da saúde) como no tratamento
e acolhimento de pessoas de diferentes realidades sociais. É preciso, portanto, pensar
na construção de contranarrativas a esses discursos sobre os cuidados com a saúde que
promovam respeito à diversidade e à cultura de cuidado de si e da coletividade.

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
Desde meados da década de 2010, desenhou-se no Brasil uma conjuntura conservadora,
extremamente desfavorável aos direitos sexuais e reprodutivos. Dificuldades de acesso
aos serviços de saúde sexual e reprodutiva que já vinham se desenhando (Brandão &
Cabral, 2019) foram amplificadas pela pandemia de Covid-19.
Diferentemente das orientações adotadas na epidemia de zika, a OMS incluiu em
seu guia operacional sobre Covid-19 a necessidade da manutenção de serviços de
saúde sexual e reprodutiva (WHO, 2020). No Brasil, isso foi ignorado. O Ministério
da Saúde (MS) tem adotado condutas que contrariam orientações internacionais e o
arcabouço técnico-normativo das políticas nacionais de direitos sexuais e reprodutivos,
e se aliado a agendas antigênero e antidireitos (Corrêa, 2020). Conforme denunciado
por grupos de defesa dos direitos das mulheres, aumentaram as dificuldades de acesso
a serviços de contracepção, de aborto em casos previstos em lei e a outros cuidados em
saúde reprodutiva. Quase metade dos poucos serviços de aborto legal suspendeu suas
atividades durante a crise sanitária (Gênero e Número, 2020b; Atualização, 2020).
Caso emblemático é o da mortalidade materna – eloquente marcador das desigualdades sociais, da qualidade dos serviços de saúde e do nível de garantia do direito à vida
das mulheres. No Brasil, até junho de 2020 houve 124 óbitos maternos por Covid-19,
representando 77% das mortes maternas por essa causa registradas em todo o mundo.
A letalidade de gestantes e puérperas (12,5%) era muito mais alta do que a letalidade
164

Leituras de Gênero sobre a Covid-19 no Brasil

média, por essa causa, no país (4,1%) (Takemoto et al., 2020). Gestantes negras, quando comparadas às brancas, foram hospitalizadas em piores condições clínicas e necessitam de mais cuidados intensivos e ventilação mecânica (Santos et al., 2020). Foram
verificados 17% de óbitos entre as mulheres negras e 8,9% entre as brancas acometidas
pela infecção (Darney et al., 2020; Santos et al., 2020), expressão das desigualdades
étnico-raciais em saúde e da injustiça reprodutiva (Ross, 2017).
Em junho de 2020, a Coordenação de Saúde da Mulher do MS publicou nota técnica
com orientações para a garantia do acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva
(CNS, 2020). Poucos dias depois, por ordem do presidente da República – que a ela se
referiu como “minuta de portaria apócrifa sobre aborto” –, a nota foi suspensa e membros da equipe técnica foram exonerados. Em agosto desse ano, o caso de uma menina
de 10 anos grávida em decorrência de estupro ganhou repercussão nacional. Seu direito
ao aborto legal foi negado pelo serviço médico de referência de seu estado, que alegou
“motivos técnicos”. Somente com interveniência da Justiça – procedimento desnecessário, já que esse tipo de aborto está previsto nas leis brasileiras, desde 1940 – ela conseguiu autorização para o procedimento. Entretanto, sofreu outras violências: seus dados
pessoais foram publicizados nas redes sociais por grupos ultraconservadores; ela teve
que viajar para outro estado, distante do seu, para realizar a interrupção da gravidez; na
porta do hospital foi constrangida por grupos religiosos que gritavam “assassinos”, para
a menina, sua avó e os médicos; finalmente, devido a ameaças, sua família foi inserida
no Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas de
Violência (Antunes, 2020).
Em agosto, em nova ofensiva contra os direitos reprodutivos, o MS publicou a portaria
2.282/20, obstaculizando mais o acesso ao aborto por gravidez resultante de estupro,
impondo aos profissionais da saúde a obrigatoriedade de notificar imediatamente o
caso à polícia, à revelia da mulher. Após pressões de grupos de defesa dos direitos
das mulheres e da opinião pública, o MS editou portaria substitutiva, atenuando
aspectos da primeira, porém mantendo, em sua essência, a violação da autonomia
e da privacidade das mulheres (Pitanguy & Pimentel, 2020). Em seguida, o decreto
presidencial 10.531/20 instituiu a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil
2020-2031 e estabeleceu como diretriz “promover o direito à vida, desde a concepção
até a morte natural, observando os direitos do nascituro” (Brasil, 2020d), afrontando
a Constituição Federal e o arcabouço normativo-legal construído ao longo de décadas,
que dão sustentação aos direitos sexuais e reprodutivos.
As respostas do governo brasileiro à pandemia têm sido parte de seu projeto de
implementação de uma agenda antidireitos, aprofundado desigualdades de gênero e
étnico racial e aumentado nosso déficit secular de justiça reprodutiva.
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APONTAMENTOS PARA O FUTURO
As epidemias revelam como os processos de saúde, doença e cuidado são heterogêneos e seus efeitos incrementam desigualdades sociais. Apesar de trinta anos de
construção e aprimoramento do Sistema Único de Saúde, o processo de desmonte de
políticas públicas amplia injustiças que incidem sobre diferentes segmentos da população – negros, indígenas, sem-terra e sem-teto, quilombolas, assim como os grupos
LGBT+, entre outros – cujas vidas são precarizadas sob a ordem capitalista neoliberal,
colonial e patriarcal. Em cada um desses grupos, são as mulheres, em suas diferentes
faixas etárias, as que são desproporcionalmente mais atingidas pelos efeitos sociais
da pandemia.
Mesmo num contexto adverso, diante de dificuldades e desigualdades, mulheres
têm protagonizado iniciativas de enfrentamento das crises sanitárias e humanitárias,
independentemente de ações governamentais. Por meio de associações, coletivos e
ativismos, que as unem em pautas confluentes com uma agenda solidária por justiça
social, mulheres e pessoas com diversas outras identidades de gênero atuam nas mais
diversas e adversas condições.
Nesse sentido, cabe pensar um futuro pós-pandêmico. O relatório Mulheres Negras
Decidem: para onde vamos, produzido pelo movimento Mulheres Negras Decidem em
parceria com o Instituto Marielle Franco, é um exemplo disso. Diante das inquietações e
medos compartilhados, no relatório são indicadas quatro principais pautas para o futuro:
fortalecimento da saúde pública, gratuita e universal na figura do SUS; fortalecimento da
educação básica; garantia de direitos de povos tradicionais – indígenas, ribeirinhos, quilombolas e ciganos; e luta pela renda básica universal (Mulheres Negras Decidem, 2020).
Assim, analisar a pandemia de Covid-19 sob uma lente de gênero é necessário
para tornar explícitas iniquidades e vulnerabilidades que marcam o espaço social
e são geralmente invisibilizadas em pesquisas biomédicas, bem como nos dados
epidemiológicos e econômicos. Estudos de gênero são fundamentais para produzir
reflexões e proposições sobre as relações entre saúde e cuidado, bem como sobre as
normas culturais que fazem parte da estrutura social, engendrando subjetividades em
homens, mulheres e pessoas que se identificam de forma não binária.
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E

m contraposição à narrativa de que a Covid-19 seria uma doença “democrática”
e afetaria a todos igualmente, Elaine Nascimento, do Comitê de Gênero e Raça da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), afirma, em entrevista na Radis Comunicação e Saúde:
“A pandemia tem cor e gênero”. Sua fala ecoa publicações do Observatório Covid-19 da
Fiocruz sobre os impactos sociais da pandemia, que trazem especificidades relacionadas
ao território das favelas, aos indígenas e ao gênero. Há uma lacuna, entretanto, em
relação a um grupo específico: as mulheres quilombolas.
Os remanescentes de quilombos foram reconhecidos como sujeitos de direitos
somente a partir da Constituição de 1988, quando desigualdades raciais históricas,
que ainda reverberam, foram trazidas à tona. Apesar do avanço constitucional, a
exclusão de direitos permanece, particularmente para as mulheres. Durante séculos, as
mulheres negras trabalharam nas lavouras como escravas ou nas ruas como vendedoras,
quituteiras e prostitutas, ignoradas pelo sistema de saúde e pela sociedade como um
todo (Carneiro, 2005). Assim, afirma Gonzalez (1982), ser mulher e negra no Brasil é ser
objeto de tríplice discriminação, já que os estereótipos gerados pelo racismo e sexismo
as colocam num nível de grande opressão. Questionamos essa condição subalterna
imposta às mulheres negras, em diálogo com as intelectuais negras Lélia Gonzalez
(1982, 1981), Maria Beatriz do Nascimento (1976, 1985), Sueli Carneiro (2003) e
Jurema Werneck (2016) e com as experiências de mulheres quilombolas do Vale do
Jequitinhonha, para contar sobre os impactos da Covid-19.
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Para isso, problematizamos os conceitos de quilombismo e mulheres quilombolas,
e analisamos dados (ou a ausência deles) acerca dos impactos da pandemia sobre as
mulheres quilombolas. Finalmente, a partir de visita ao Vale do Jequitinhonha, conversas
realizadas via WhatsApp e textos elaborados pelas quilombolas Sanete Esteves de
Souza, Maria Aparecida Nunes Silva (Nenga) e Maria Aparecida Machado Silva (Cida),
construímos uma narrativa coletiva sobre os impactos da Covid-19 no cotidiano das
mulheres quilombolas dessa região no ano de 2020.
Alicerçado nas reflexões produzidas por Sanete, Nenga e Cida, vocalizadas a partir
do condizente sentido de “nós por nós”, e reconhecendo a importância da história oral,
propomos, ao nos inscrevermos numa produção de viés acadêmico, tradicionalmente
pautada por narrativas escritas, contribuir com o esforço de reverberar outra tradição, a
oralidade, própria de cosmogonias não eurocêntricas e colonialmente subalternizadas,
naquilo que Carneiro (2005) denomina de epistemicídio.

QUILOMBISMO E MULHERES QUILOMBOLAS
Vários autores se debruçam conceitualmente sobre o quilombo, dos quais destacamos
Bispo (2015), Gomes (2015), Gonzalez (1982) e Nascimento (1985). Trata-se de um
conceito dinâmico, com expressões distintas no tempo e no espaço. Para Nascimento
(1985), no final do século XIX o quilombo significa instrumento ideológico contra as
formas de opressão e alimenta o sonho de liberdade. Marcadamente, nos anos 1970, foi
a retórica do quilombo como sistema alternativo que serviu de símbolo principal para
a trajetória do movimento negro brasileiro. É nesse momento que o quilombo reage ao
colonialismo cultural, reafirma a herança africana e busca um novo modelo brasileiro
de vida, capaz de reforçar a identidade étnica, e passa a ser sinônimo de povo negro e
esperança de uma sociedade melhor (Nascimento, 1985). Para Gonzalez, no quilombo
ou fora dele,
é a mulher negra anônima, sustentáculo econômico, afetivo e moral de sua família,
quem, ao nosso ver, desempenha o papel mais importante. Exatamente porque sua força
e corajosa capacidade de luta pela sobrevivência transmitem-nos a nós, suas irmãs mais
afortunadas, o ímpeto de não nos recusarmos à luta pelo povo. (Gonzalez, 1982: 104)

Segundo essa autora, é fundamental conhecer as trajetórias das mulheres quilombolas,
seja no passado, seja nos dias atuais. Em suas palavras, “a mulher negra tem sido uma
quilombola exatamente porque, graças a ela, podemos dizer que a identidade cultural
brasileira passa pelo negro” (Gonzalez, 1981: 4) e se mantêm vivos o espírito e a ação
antiescravista, anticolonialista e antirracista.
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MULHERES QUILOMBOLAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19
Fizemos uma revisão exploratória no Google acadêmico usando as palavras-chave
“mulheres negras” e “Covid-19”, e a maior parte dos resultados aborda a questão da
raça, sem o elemento gênero. São análises importantes que denunciam e atravessam
esses temas, mas de forma generalizante. Com o filtro “mulheres quilombolas” e “Covid-19” os fossos se mostram maiores. É ponto comum o destaque sobre a incipiência
de dados relacionados a raça/cor, além da constatação de não estarem presentes nas
normas, políticas públicas e boletins epidemiológicos. Além disso, é recorrente a referência ao conceito de necropolítica, de Achille Mbembe (2018), que diz respeito às
formas pelas quais o Estado subjuga populações inteiras relegando-as à condição de
“mortos-vivos”, corpos objetificados, destituídos de humanidade, e, portanto, passíveis
de deixar morrer ou matar.
As mulheres quilombolas são, em geral, relacionadas com outras comunidades vulnerabilizadas, especialmente as indígenas, o que faz com que questões estruturais e
comuns entre esses grupos levem à perda de suas dimensões particulares. Destacam-se
os efeitos colaterais da pandemia: desemprego; preocupação com idosos e crianças;
sobrecarga de trabalho doméstico; transporte precário; acesso difícil a serviços básicos
e a insuficiente estrutura de saúde pública.
Na esfera legislativa, em abril foi apresentado à Câmara dos Deputados o projeto
de lei 2.160/2020 (Brasil, 2020a), em defesa das comunidades quilombolas. Este foi
anexado a outro projeto, referente às comunidades indígenas (PL 1.142/2020, Brasil,
2020b) e transformado na lei ordinária 14.021/2020 (Brasil, 2020c), a qual sofreu
diversos vetos do presidente da República. Diante da falta de ações significativas para
implementar a lei, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras
Rurais Quilombolas (Conaq) protocolou em setembro no Supremo Tribunal Federal (STF)
a Arguição de Descumprimento de Direito Fundamental (ADPF) n. 742 (Brasil, 2020d).
Devido ao silêncio estatal, as comunidades quilombolas propõem respostas aos
impactos da Covid-19 localmente. Como discutem Oliveira e colaboradoras (2020: 10),
há uma noção de “nós por nós” nessas iniciativas, que evidenciam uma inversão: “o
problema do racismo não é localizado e discutido na sua origem, onde efetivamente é
produzido, e sim na sua consequência, ou seja, em vidas racializadas”. Das iniciativas,
destacamos a atuação da Conaq, que, em parceria com o Instituto Socioambiental
(ISA), criou o Observatório da Covid-19 nos Quilombos. As informações sobre os casos
quilombolas advêm do monitoramento desenvolvido pela Conaq.
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Assim, diante da falta de dados e estudos sobre raça, quilombolas e lideranças
femininas, mas fundamentalmente por entendermos a importância de análises situadas
e encarnadas, procuramos aqui aprofundar esses temas, com a parceria de lideranças
quilombolas do Vale do Jequitinhonha, a partir de seus olhares e da sua vocalização
sobre seus atravessamentos, estratégias de resistência, luta e produção de futuro.

MULHERES QUILOMBOLAS EM PRIMEIRA PESSOA
O Vale do Jequitinhonha, conhecido como Vale da Pobreza, é uma região localizada
no norte de Minas Gerais, predominantemente rural, de clima quente e seco, que
concentra inúmeras vulnerabilidades socioeconômicas, fruto dos impactos ambientais
da expansão da monocultura de eucalipto que afeta a bacia hidrográfica na região, além
do descaso político no tocante ao desenvolvimento local. As reflexões aqui apresentadas
são resultado de uma viagem realizada entre os dias 14 e 17 de outubro de 2020 a
comunidades quilombolas dessa região e da produção conjunta com lideranças femininas
de associações quilombolas: Sanete Esteves de Souza, da comunidade Mocó dos Pretos,
em Berilo; Maria Aparecida Nunes Silva (Nenga), da comunidade Córrego do Narciso,
em Araçuaí; e Maria Aparecida Machado Silva (Cida), da comunidade Córrego do Rocha,
em Chapada do Norte.
No contexto da pandemia, a principal demanda das quilombolas dessa região é o
acesso à água. Essa demanda historicamente negligenciada se tornou maior durante a
pandemia devido à necessidade de água para a prevenção da contaminação pelo vírus.
As lideranças quilombolas se articularam para suprir as demandas mais urgentes ligadas à pandemia: arrecadaram e distribuíram cestas básicas, kits de higiene e máscaras.
O álcool em gel foi particularmente importante para a higienização quando a falta de
água se tornou mais crítica. Diante dessa situação, demandou-se ao poder público uma
solução rápida, porém muitas famílias ficaram mais de 15 dias sem água, e aquelas
que conseguiram ter acesso à água trazida em caminhão-pipa tiveram que, em alguns
casos, pagar pelo caminhão ou para abrir as estradas para que este pudesse passar.
Assim, muitas famílias, para sobreviver, tiveram que contar com a escassa e suja água
da chuva, reservada em cisternas de captação.

COTAS É SÓ PARA EQUIPARAR AS PERDAS DOS SÉCULOS
Eu sou Sanete Esteves de Souza, da Comunidade Mocó dos Pretos, em Berilo, Minas
Gerais, tenho 47 anos, moro nessa comunidade há 25 anos. Eu sou mãe de 16 filhos,
12 deles vivos, e 11 netos. Desde 2003 passei a entender na verdade quem eu sou,
quando o Projeto Brasil Quilombola foi lançado e aí comecei a entender as tradições
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que a gente tem até hoje e também as muitas dificuldades que a gente passou e
passa até hoje. Com o tempo eu fui me identificando, sabendo das histórias dos
meus bisavós, tataravós, minha avó, e aí só a partir de 2003 que eu tive de fato a
consciência, a compreensão do porquê ter passado por tudo que passei. Eu ao menos
estudei, assim descalça, sem chinelo, meu pai nem isso, não estudou, minha avó
nem nunca votou. Descobri depois de muito tempo que o meu bisavô era escravo
fujão, ele se libertou sozinho, quando foge se está libertando sozinho, e muita gente
passou por muita coisa, morreu muita gente.
Uma das dificuldades que a gente tem, que a culpa é do ser humano, é que todo
mundo produzia, hoje não produz porque a chuva já não vem mais como vinha
antes, as terras eram mais bem cuidadas, mais preservadas e elas davam mais,
porque estavam fortificadas para isso. Não produzindo para nós mesmos, a gente
precisa buscar na cidade, e como não tem emprego para todo mundo, muita gente
sai para fora. Por exemplo, esse ano eu fui para o café [no Estado de São Paulo],
porque todo mundo parado com a pandemia em casa, o custo que eu precisava para
sobreviver aumentou muito. E aí quando vem ajuda do município, são escolhidas
pessoas para serem ajudadas. Então a dificuldade está em que você não tem mais
o que fazer, se você está na roça, você vai lá e planta, mas se não dá, você passa a
ter necessidade de quem pode te ajudar e não te ajuda.
E aí tem a questão da água também, que é muito complicado. Não temos água aqui
em barragem, não temos outra fonte de água, eu tenho que ir no rio Araçuaí em
Berilo para lavar roupa, se eu fico oito dias sem água, onde que eu ponho oito dias
de roupa de todo mundo nessa casa? Aí eu pago um táxi, levo quatro, cinco sacos
de roupa para lavar tudo em um dia só, além da exposição nesse sol.
Na situação da saúde, no geral muito ruim. As pessoas estão internando pessoas no
hospital e tem que comprar remédio pela internet, que tem que tomar internada no
hospital. E aí, sorte daquele que tem o dinheiro para comprar e levar, e quem não
tem o dinheiro? Doente tem que ir para cidade, tem que chamar táxi. Às vezes a
ambulância está funcionando, mas fica mais quebrado no pátio do que consertado.
Berilo, acredito que seja o município que tem o maior número de comunidades
quilombolas. Apesar de que a maioria desses quilombolas nem se autorreconhece,
aceitam se você falar com eles, mas não sentem que são. Por quê? Porque me tornei
quilombola, me reconheci, me achei como quilombola, porque você não vira, você
sempre é, você só não tinha se achado. Mas e daí, o que que mudou? As pessoas
vão dizer “vocês acham que vocês são diferentes porque vocês são quilombolas”.
Como ser preto era vergonha, ser quilombola também não está sendo esse ápice
que está te levando muito. Eles não entenderam ainda, como não entendem que
as cotas é só para equiparar as perdas dos séculos, para a gente alcançar, ter as
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mesmas oportunidades, eles não entendem isso ainda. Eu estou quilombola, estou,
mas o que mudou a minha vida? Continuo sem água, continuo pisando na poeira,
continuo tendo que correr atrás do meu sustento, continuo sabendo que ganhei
mais um direito, para ser simplesmente lesado por todos. E aí falar sobre racismo
institucional é muito válido, necessário. Continuam racistas, continuam, mas eles
não conseguiram maquiar? Que eles maquiem então todas as situações, porque eles
vão maquiando, uma hora a maquiagem acabou, e a gente prevalece.

ÁGUA É VIDA!
Meu nome é Maria Aparecida Nunes Silva, tenho 46 anos e moro na comunidade Córrego do Narciso, em Araçuaí, MG. Para mim, ser mulher quilombola é ser
forte, guerreira, resistente, saber orações de benzimento e das medicinas caseiras.
É também ser uma mulher produtiva em todos os sentidos, organizada pelos seus
compromissos, saber das culturas, dos seus direitos, ser forte na caminhada, não ter
medo de enfrentar os desafios, não ter vergonha de passar por suas necessidades e
honrar sua cor, ser batalhadora e firme.
Entendo que a vida no quilombo se conecta aos nossos antepassados e nossas raízes, que foram escravizados e trabalhavam muito e ganhavam pouco, eram muito
judiados pelos fazendeiros, eles trabalhavam praticamente em troca de alimentação, alguns fazendeiros até batiam neles. Meu pai contava que apanhou muito,
meus avós também me contavam muitas histórias chocantes que me deixa muito
triste, foi uma vida sofrida. Eles contavam que passaram até pela senzala, e por
incrível que pareça, até hoje, nós da nova geração somos muito discriminados por
falta de conhecimento, principalmente por ser negro, quando nós chegamos em alguns lugares somos mal recebidos quando falamos que somos quilombolas. Muitos
não ouvem nosso apelo por direito, somos excluídos, nossos direitos continuam
negados, mas nós somos muito insistentes pelos nossos direitos, sempre unidos para
enfrentar nossas batalhas, que são muitas. Definimos que quilombo passa pela busca de certos traços em comum, também nossas culturas que não podemos deixar
morrer, que essa herança possa reinar para sempre e nunca vamos desistir e nem
desanimar com os nossos sofrimentos do dia a dia. Ser quilombola e negro é uma
honra muito grande para nós.
Pensando na pandemia, é uma situação muito complicada para nós, temos
problemas com o serviço de abastecimento de água, transporte, saúde. Sem
poder sair de casa, foi um impacto muito grande para nossa comunidade, pois os
alimentos têm que ser muito bem lavados e temos o problema gravíssimo da falta
de água. Agendamos o caminhão-pipa, mas tem muita demora para nos atender,
inclusive minha caixa de captação de chuva está seca há mais de 25 dias.
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Perto da comunidade há uma barragem chamada Calhauzinho. No local dessa
barragem onde o córrego do Narciso está quase de encontro com o córrego Tesoura
nós estamos querendo que puxem de lá água para a comunidade, que não está tão
longe, não é difícil de fazer, o que está faltando é vontade, porque já tem mais de
vinte anos que nós levamos essa luta, correndo atrás, cobrando e até hoje eles não
canalizaram essa água. O que a comunidade quer é que realize esse sonho, o que
a gente precisa de verdade é puxar essa água daqui para a comunidade, para que
nós possamos usar essa água para fazer uma plantação, porque nós já temos a
caixa de captação de chuva, mas quando chega em uma época dessa, em setembro,
outubro, começa já a falta d’água, inclusive eu acredito que está sendo geral para
todo mundo, que a chuva está muito pouca. Nós precisamos de água, água é vida.
A respeito do transporte, temos um ônibus que vai para Araçuaí, ele circula na comunidade quatro vezes por semana, porém tem a quantidade limitada de pessoas,
temos que sentar distante um do outro, se completa a quantidade, o restante tem
que fretar o carro e pagar R$ 120 a R$ 150 para levar até a cidade. Até o momento
tivemos só doações de cestas básicas e temos muitos moradores que sobrevivem de
trabalho braçal, ganhando de R$ 40 a R$ 50 por dia, isso quando acha serviço,
tudo ficou difícil.
Quando precisamos fazer uma consulta, vamos ao PSF (Programa Saúde da Família) que fica na Comunidade Baixa Quente, há cerca de 12 km. Quando a gente tem
que fazer um exame ou comprar um remédio, temos que ir até a cidade de Araçuaí,
a cerca de 24 km. Nós queríamos que tivesse um atendimento médico aqui na
comunidade, não vou dizer todos os dias, mas pelo menos duas vezes por semana.

A GENTE É DESAFIADA TRINTA VEZES MAIS POR SER MULHER NEGRA
QUILOMBOLA
Eu sou Maria Aparecida Machado Silva, tenho 45 anos e três filhos. Vivo na
comunidade quilombola do Córrego do Rocha, em Chapada do Norte, MG. Estou
aqui nesse fim de mundo, mas aqui é o meu lugar onde nasci e me criei e estou
muito grata por participar dessa mobilização, gostaria que fosse por um motivo
alegre, e não pelas nossas carências, mas como a falta de água aperta, vamos lá.
Aqui, para nós, a falta de água é total desde 2018, quando a prefeitura veio e a
gente estava na luta para que ligasse a bomba para abastecer as famílias, como
já era rotineiro. Só que a água não chegava para as famílias, com isso a bomba
chegou a estragar. Já enfrentamos muita coisa e esse é mais um desafio, somos
unidos para isso, estamos recorrendo o máximo que podemos. Denunciamos ao
Ministério Público da comarca, estadual e federal, com ajuda de pessoas de fora,
já que a gente não tem tanto conhecimento e é isso que nos dá estímulo e esperança
para continuar a luta. Sinceramente, eu tenho vários sentimentos ao mesmo tempo,
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às vezes eu me sinto impotente, às vezes eu me sinto mais forte para continuar, às
vezes me emociono, a gente fica triste. A gente luta muito, muito mesmo, porque
a gente tem filhos, alguns têm netos e é em honra dessa primeira geração, porque
se nós temos tanta resistência, os nossos pais passaram por muita coisa, os nossos
ancestrais lá atrás foram escravizados, chicoteados mesmo, nós não passamos por
esse chicote, mas isso que está acontecendo com a gente é uma escravidão, uma
escravidão moderna, mas é porque isso não é nada mais nada menos do que o
racismo institucional.
Eu entendo o quilombo como um grupo familiar em locais de difícil acesso inclusive,
porque na época que se formaram os quilombos, eles recuaram, corriam de algo que
os prejudicava e localizavam em locais de difícil acesso para não ser encontrado,
só que são lugares maravilhosos, com famílias agrupadas e que zelam pelo comum
e pelas nossas tradições, culinária e hábitos, danças, crenças, ou seja, a nossa
identidade e os nossos hábitos diferentes de viver. Ser uma mulher quilombola é ser
aguerrida, resistente, mas ao mesmo tempo ter muita experiência e zelo. Ser mulher
quilombola é muito desafiante, tudo para a gente chega por último, principalmente
em questão de direitos, pois existe essa história de que negro aguenta esperar mais
tempo e que para o negro qualquer coisa serve, entendeu? Mas a gente não desiste,
somos resistência.
A pandemia na vida das mulheres quilombolas veio para privá-las de muita coisa,
por exemplo, os encontros, inclusive os cultos e missas, foi um empecilho para os
grupos culturais. A pandemia veio dificultar também a nossa vida na questão
dos trabalhos, a falta do abraço, do contato físico, do olho no olho. Apagaram
indiretamente o nosso sorriso, que é maravilhoso, mas mesmo debaixo da máscara
a gente não perde a alegria de viver, mesmo com tantos desafios. Eu já ouvi dizer
e eu acredito nisso, ser mulher é ser desafiada dez vezes, ser negra são mais dez
desafios, ser quilombola são mais dez, então a gente é desafiada trinta vezes mais
por ser mulher negra quilombola. Essa pandemia trouxe mais esse impedimento, mas
também a gente encontrou muita força para lutar e para resistir, porque também
somos um símbolo muito forte de resistência.

CONFLUÊNCIAS ENTRE NÓS E OS OUTROS, REPENSANDO EPISTEMOLOGIAS...
Reconhecemos que é impossível descrever em um texto a experiência de ser mulher
quilombola, estar na luta diária pelo território, pelo acesso a direitos e pela promoção de
efetiva igualdade racial. Esse desafio nos instiga a um novo olhar, uma forma não extrativista de produzir conhecimento, na qual o outro deixa de ser objeto de observação para ser
narrador, produtor de saberes, pensando que os “diversos devem confluenciar, sem sobreposições”, como bem afirma a pesquisadora quilombola Ana Mumbuca (Silva, 2019: 19).
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No início da pandemia, era comum ver na mídia as desigualdades e dificuldades
identificadas na população negra brasileira em contexto urbano, sobretudo aquela
residente nas periferias. Contudo, parte significativa da população do campo encontrase à margem das políticas de assistência, das pesquisas, das redes de apoio, e não foi
diferente com as comunidades quilombolas. Tal desigualdade se tornou mais evidente:
enquanto se falava de leitos de UTI, melhoria do atendimento, efetivo médico e testagem,
as comunidades quilombolas buscavam superar a profunda desigualdade no acesso ao
recurso mais fundamental para a vida e o cuidado com a saúde, a água, como bem
colocaram Sanete, Nenga e Cida.
Diante da falta de resposta do Estado às suas demandas, as comunidades que
chamamos de vulnerabilizadas são mais eficientes em produzir formas de lidar com a
doença e seus efeitos, construindo relações de cuidado e solidariedade. Portanto, não
podemos nos concentrar em respostas únicas, é preciso olhar para a diversidade de
estratégias. Nas reflexões sobre a Covid-19, observamos que há imposições a respeito
de como esta deve ser pensada e de quem são as pessoas que podem lhe apresentar
respostas. Vemos essas disputas políticas e institucionais, com as agências financiadoras
de pesquisas, maior parte delas europeias e estadunidenses, atualizando a colonialidade
(Quijano, 2010).
Por isso é importante descolarmos os olhares das respostas homogeneizantes e mirar
nas estratégias locais, especialmente dos grupos que não podem esperar resposta de
governos que atuam no modo necropolítico. Há que se pensar em estratégias históricas
contra toda a violência que o colonialismo sempre impôs a essa população. Sempre
lutar contra a produção do “não ser” (Fanon, 2008), para continuar existindo. Enfim,
encontrar caminhos, inventar formas de se manter vivo com alegria e fé.
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E

m 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou situação
de pandemia pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Alguns dias depois, estados
e municípios brasileiros começaram a decretar o isolamento social como política de
prevenção da propagação do vírus, fazendo com que milhares de pessoas se recolhessem
em suas residências, adotando regimes de trabalho em casa, sem creches e redes de
apoio para atenção aos filhos e aos idosos e com todo o trabalho doméstico a ser
realizado. Consequentemente, o que se observa é a exacerbação da situação de violência
que as mulheres vivenciam. Cabe ressaltar: uma violência intensificada, mas não criada.
A violência contra as mulheres (doravante VCM) não é, por certo, fruto do isolamento
social, mas de uma estrutura patriarcal que faz com que as mulheres sejam submetidas
a sucessivas violações de direitos humanos, simplesmente pelo fato de serem mulheres.
Além disso, é um fenômeno multidimensional, se articula sobretudo como um problema
de saúde pública e de dimensão mundial. É um fenômeno endêmico no Brasil e sempre
nos trouxe desafios em termos de mensuração e atuação voltadas para sua prevenção,
combate e erradicação.
Apresentamos aqui dados secundários sobre os registros de VCM no Brasil ao longo
da pandemia, comparando-os com os registros de 2019. Para iniciar o mapeamento de
respostas do Estado brasileiro ao problema, apresentamos dados inéditos sobre projetos
de lei propostos na Câmara dos Deputados no período de março a outubro de 2020, com
a finalidade de avaliar, com maior acurácia, as respostas governamentais ao acirramento
da VCM. Discutimos, em seguida, o papel do governo federal no enfrentamento desse
fenômeno ao longo da pandemia, assim como a falta de políticas públicas centrais e
organizadoras para a rede de atendimentos às mulheres em situação de violência. Ao
concluir, fazemos sugestões relativas a ações mais dignas contra a VCM em tempos de
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pandemia e apresentamos alguns apontamentos do que se espera para que as políticas de
seu enfrentamento sejam retomadas e aprimoradas em um contexto de pós-pandemia.

O QUE DIZEM OS DADOS?
Dados apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em diferentes
publicações permitem observar a evidência inquestionável do incremento da VCM no
contexto de pandemia (FBSP, 2020a, 2020b). Não se trata, no entanto, de uma análise
simples, pois os dados indicam queda nos casos reportados, queda no número de
registros de lesão corporal dolosa, por exemplo, quando comparados com aqueles dos
mesmos meses entre 2019 e 2020.
Chamou-nos atenção a expressiva queda nos registros desse crime, por exemplo,
no estado do Acre: redução de 38,6% nas denúncias, em comparação com o mesmo
período de 2019. Quando analisadas, por sua vez, as chamadas feitas para o Disque
190, o estado do Acre registra, na verdade, aumento da procura por apoio policial.
Parece-nos plausível pensar que em contexto de aumento real da violência, a procura
pelo telefone seja uma das alternativas reais para essas mulheres no isolamento social
(com a permanência de agressores nas próprias residências). No Rio Grande do Norte
houve aumento de 34,1% nos casos de lesão corporal dolosa e de 54,3% nos de
ameaça. Em Rondônia houve expressivo aumento – 158,3% nos registros de lesão
corporal dolosa (quando não há intenção de ferir) –, assim como expressivo aumento
na procura pelos serviços do Disque 190, com acréscimo de 138,1%, indicando que
houve aumento real da VCM.
Outro conjunto de informações que consolidam o diagnóstico de aumento da VCM
em tempos de pandemia são as estatísticas de feminicídio. Esses números (registrados
com essa categoria pelos seus estados de origem) cresceram significativamente em
alguns estados – Acre, aumento de 400%; Maranhão, aumento de 81,8% e Mato
Grosso, aumento de 157,1% –, quintuplicando-se o número de mulheres assassinadas
(de duas ocorrências para dez), na comparação entre os dois períodos. Em São Paulo,
a Polícia Militar informou que o total de socorros prestados passou de 6.775 para
9.817, na comparação entre março de 2019 e março de 2020. O número de feminicídios
também subiu no estado, de 13 para 19 casos (46,2%) (Bond, 2020). Ou seja, se
poderia haver alguma dúvida com relação ao aumento dos casos de violência contra as
mulheres na pandemia (já que observamos queda no número de registros), o aumento
dos feminicídios mostra como, de fato, a violência aumentou. Além disso, reduziram-se
sobremaneira os mecanismos institucionais para intervir na violência e tentar encerrar o
seu ciclo, antes que ele alcance o seu auge: a morte da mulher.
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Nos registros de ameaça também houve redução na maior parte dos estados. Sabendo
que esse é um crime inicial na dinâmica cíclica da VCM, podemos levantar algumas
possíveis hipóteses explicativas para tal redução. Uma delas reforçaria o entendimento
de que as mulheres, no contexto pandêmico, estariam suportando mais situações dessa
natureza, inclusive em detrimento de seu próprio bem-estar e a favor da maior segurança
para filhos e/ou outros familiares. Outra hipótese plausível seria a de que os registros de
ameaças caíram em função do isolamento, do receio de que a denúncia deflagre riscos
de contaminação e coloque em risco, também, moradores/as do domicílio. Esta última
hipótese se associa perversamente com o aumento do crime de feminicídio: com as
ameaças não denunciadas, a violência escala e se agrava, podendo culminar na morte.
Contudo, os dados evidenciam que Rondônia (124,3%), Rio Grande do Norte (27,4%)
e Pará (73%) apresentaram aumento nos registros de ameaças, comparativamente nos
dois períodos em análise.
Vê-se, assim, que na pandemia as mulheres estão em situação mais agravada
de violência: uma vez instalada, esta se mostra ainda mais próxima, mais presente e
constante e, dramaticamente, sem que se possa contar com instrumentos reais que
permitam intervir e, afinal, garantir às mulheres o direito à integridade de seu corpo e
de sua vida.

ATUAÇÃO LEGISLATIVA FEDERAL NO ENFRENTAMENTO DA VCM EM TEMPOS
DE PANDEMIA
Dados e informações inéditas sobre projetos de lei (PLs) apresentados na Câmara
dos Deputados para fazer frente à escalada da VCM são importante fonte de análise
por se tratar de propostas de legislações e de políticas públicas reais que visam à
erradicação da VCM no Brasil, com especial atenção àquelas ações a serem efetivadas
na pandemia. Analisaremos aqui como o Estado – ao menos uma parte de suas
instituições e atores – vem respondendo (ou não) às demandas das mulheres e
buscando formas de garantir o seu direito a uma vida sem violência. Cabe ressaltar que
nem todos os PLs analisados se transformam em políticas públicas, mas todos eles
compõem o mosaico daquilo que pode ser considerado como a agenda governamental
em torno da VCM, seja por sua aprovação ou pelo debate público que ensejam
(Andrade, 2017).
Os dados foram coletados no site da Câmara. Para captar todos os projetos sobre
essas temáticas apresentados, no período de março a outubro de 2020, utilizamos as
palavras-chave “violência”, “violência contra mulher”, “Lei Maria da Penha”, “feminicídio”
e “violência de gênero”. A pesquisa nos retornou 84 PLs e todos foram checados para
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avaliarmos se, efetivamente, cabiam no escopo desta análise. Foram excluídos dois PLs
por extrapolarem nosso foco, restando-nos 82 para exame. Sua distribuição temporal
pode ser observada no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Proposições de PL no Congresso Nacional sobre a violência contra a
mulher – Brasil, março a outubro de 2020

Fonte: <https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada>. Acesso
em: 23 out. 2020.

Como se pode observar, maio de 2020 foi o mês com o maior número proposições
com o foco aqui definido. Possivelmente, tal comportamento se deve à constatação fática
do agravamento da VCM na pandemia em nosso país e da consequente necessidade de
ações mais enérgicas para lidar com o problema. Agosto foi outro mês com grande
número de PLs apresentados, o que pode ser explicado também, para além da exclusiva
preocupação com o aumento da VCM na pandemia, por ser o mês de aniversário da
Lei Maria da Penha. Trata-se, com frequência, de agenda legislativa recorrente, quando
deputadas/os acabam deixando para apresentar seus projetos no período como forma de
demarcar o debate e posicionamento em relação à legislação nesse campo.
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Gráfico 2 – Proposições de PL no Congresso Nacional a VCM, motivadas pela
Covid-19 – Brasil, março a outubro de 2020

Fonte: <https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada>. Acesso em:
23 out. 2020.

O Gráfico 2 traz informação relevante: do total de PLs propostos nesse período, 58
não estavam diretamente relacionados à Covid-19. E as 24 proposições relacionadas
à pandemia, ou seja, que têm alguma proposta direcionada às mulheres em situação
de violência considerando o momento e a conjuntura que estamos vivenciando, foram
apresentadas por partidos ligados a uma agenda mais progressista e historicamente
envolvidos com a temática da violência contra as mulheres no Brasil, caso do PT, PSOL
e PCdoB, por exemplo (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Proposições de PL no Congresso Brasileiro a VCM, motivadas pela
Covid-19 por partido político – Brasil, março a outubro de 2020

Fonte: <https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada>. Acesso em:
23 out. 2020.

Em PLs que não são específicos para situações que dizem respeito à conjuntura
pandêmica, ou seja, de atuação para as mulheres em situação de violência que foram
ainda mais afetadas em suas vidas pela pandemia e pelo agravo da violência, observa-se,
ainda em relação aos principais partidos políticos dos/as representantes autores/as de
tais PLs, que os principais propositores foram PT, PR e PSDB (Gráfico 4). Historicamente,
o PT é o partido brasileiro mais ligado às políticas públicas de combate à VCM, com o
maior legado de atuação e acúmulo de conhecimento na temática. Não surpreende que
seja o principal partido propositor de tais medidas.
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Gráfico 4 – Principais partidos políticos propositores de PLs no Congresso Nacional
sobre a VCM. Brasil, março a outubro de 2020

Fonte: <https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada>. Acesso em:
23 out. 2020.

De qualquer forma, no cômputo geral de projetos voltados para o enfrentamento
da VCM, mas sem foco específico em problemas causados/agravados pela pandemia,
diferentemente do observado em períodos anteriores, verifica-se atuação significativa
de partidos historicamente alinhados à direita e centro-direita do espectro ideológico
no Brasil: PP (7), MDB e PSL (5 cada), PL, DEM e Cidadania (4 cada). Além do próprio
PT, outros partidos à esquerda que tiveram protagonismo foram PSB (4), Psol, PDT e
PCdoB (3 cada).
Assim, não foram os partidos de esquerda aqueles que apresentaram mais propostas
legislativas com o intuito de fazer frente à VCM durante a pandemia no Brasil. Apesar
de terem sido os partidos à esquerda que, historicamente, se dedicaram à construção
das principais políticas públicas sobre este tema no país, foram os partidos à direita que
propuseram essa agenda governamental no âmbito do Legislativo brasileiro. Duas breves
considerações sobre essa evidência: há ou houve a captura dessa agenda pelos partidos
à direita no Brasil; portanto, urge que a inclusão do tema, já em debate na Câmara de
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Deputados, considere algum tipo de diálogo e/ou coordenação com as políticas já existentes no país, sob pena de sofrermos, mais uma vez, com o desmonte daquilo que foi
duramente conquistado ao longo dos últimos trinta anos em relação ao tema.
Entre os temas/áreas de atuação das proposições com foco na pandemia no Brasil,
observam-se:
• Ampliação da divulgação do Disque 180 e reforço na sua resolubilidade;
• Asseguramento de medidas de combate e prevenção da violência contra as
mulheres;
• Aumento das penas aplicáveis aos crimes de violência doméstica e familiar
contra a mulher;
• Obrigação de que delegados informem imediatamente ao Poder Judiciário
local os crimes de violência doméstica;
• Aumento da pena pelo crime de feminicídio;
• Suspensão temporária de posse, porte e registro de armas de fogo por
denunciados, inquiridos e réus em processo de violência doméstica;
• Inclusão da mulher vítima de violência doméstica como beneficiária do auxílio
emergencial;
• Programa de cooperação chamado Código Máscara Vermelha;
• Programa de Aluguel Social Emergencial para as mulheres de baixa renda
vítimas de violência doméstica ou familiar;
• Gratuidade temporária no sistema de transporte público coletivo para
mulheres vítimas de violência doméstica.
Como se pode observar, as propostas giram em torno de dois núcleos temáticos
principais: recursos financeiros e atendimento às mulheres em situação de violência,
além da responsabilização dos agressores. O aumento das penas e a retirada da posse
de arma atuariam como formas de prevenção de crimes mais severos e irreversíveis,
como o feminicídio. A informação imediata ao Poder Judiciário, por sua vez, pode atuar
no sentido de quebrar ciclos de violência ainda em patamares iniciais, quando é possível
que medidas protetivas realmente sejam expedidas e consigam salvar a vida das mulheres
ameaçadas. Tais propostas demonstram como é preciso que todo o Sistema de Justiça e
de Segurança Pública atue em conjunto – seja por via de protocolos de atendimento, seja
pela via de sistemas integrados – para que os atendimentos às mulheres em situação
de violência possam ser realizados da forma mais ágil possível. Em outra frente, é
preciso reduzir a dependência financeira que as mulheres possam ter de seus agressores,
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possibilitando-lhes formas de se desvincular de seus relacionamentos e das situações
que vivenciam, incluindo-as, por exemplo, no auxílio emergencial ou em programas de
transferência de renda ou mesmo de emprego. Atuar em diferentes frentes, de forma
articulada e integral, seria, a nosso ver, a forma mais efetiva de enfrentar a violência
contra as mulheres em meio à conjuntura que estamos vivenciando. No entanto, o que
se observa nas propostas acima é uma atuação ainda setorizada, sem diálogo efetivo
com as outras políticas realizadas no nível nacional.
Para agravar ainda mais esse quadro, o Executivo federal brasileiro não confere ao
tema a devida prioridade. Os dados vistos aqui mostram que não houve nenhum PL
de autoria do Executivo, o que significa a falta de atuação centralizadora das ações que
visem à redução da VCM no país. No órgão gestor central de políticas para as mulheres
no país hoje, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, também se
observa um processo de silenciamento no que diz respeito a ações relacionadas a mais
esse flagelo e a instrumentos e ferramentas nacionais que possam efetivamente amparar
e garantir a mulheres ameaçadas o direito à própria vida.
Não houve, por iniciativa do governo federal, propostas efetivas e concretas para
combater a VCM na pandemia, e muito menos priorização e financiamento orçamentário
para a continuidade das ações que já vinham sendo empreendidas em nível federal (Silva
& Barbosa, 2020), tais como aquelas vinculadas ao Pacto Nacional de Enfrentamento da
VCM, que trouxe ações e recomendações para estados e municípios que o assinaram.
Entre as poucas iniciativas do Executivo federal, a ministra da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou várias vezes que estaria trabalhando
com o Ministério da Justiça e secretarias de Segurança dos estados para fortalecer o
atendimento on-line (especialmente por aplicativos). Mas, de fato, nem todos os estados
estão realizando esse tipo de registro (Denúncias..., 2020). Ela lançou a campanha
“Denuncie a Violência Doméstica: para algumas famílias o isolamento está sendo ainda
mais difícil”, com foco exclusivo na denúncia da violência, que não teve praticamente
nenhuma difusão ou impacto (Colleta, 2020). Em várias entrevistas, a própria ministra
fez questão de chamar atenção, mesmo reconhecendo o crescimento vertiginoso das
estatísticas de violência contra mulheres, para a violência patrimonial contra idosos e
para a violência contra crianças. Mais recentemente, em novembro de 2020, no meio da
campanha mundial de 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e
no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, a ministra foi a público
para, numa live com cenário cor-de-rosa, preparar um bolo rosa que, disse ela, seria
entregue ao presidente, para destacar que o “nanoempreendedorismo” feminino poderia
resgatar as mulheres da violência (Damares..., 2020).
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Tais ações se demonstraram inócuas em relação à escalada da VCM na pandemia,
assim como as demais ações federais direcionadas para o enfrentamento em geral dos
impactos da pandemia de Sars-CoV-2. A maior parte das iniciativas ficou a cargo dos
estados e municípios, e em muitos casos dos próprios movimentos feministas e de
mulheres, que reforçaram ações já existentes e começaram imediatamente a propor
alternativas para auxiliar as mulheres. Além disso, foram também os movimentos de
mulheres organizadas que construíram pressões e estratégias para elas pudessem ao
menos tentar sair da situação perversa e prevalente de convivência domiciliar com os
agressores, tentando encontrar alguma segurança. Como indica diagnóstico realizado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as unidades federativas que
possuem mecanismos de políticas para as mulheres já institucionalizados e com
independência são as que se mostraram mais ativas no combate à VCM, com o
desenvolvimento de novos instrumentos, adaptação de serviços já existentes para o
atendimento e acolhimento das mulheres e até mesmo a criação de novos equipamentos
(Alencar et al., 2020).
É sempre bom lembrar: a pandemia não causa a VCM no Brasil. Faltou (e ainda
falta) um direcionamento, algum norte para que os estados e municípios possam atuar
em conjunto na prevenção dessa violência deletéria e, afinal, do próprio feminicídio.
Faltou política pública, faltou e falta a necessária e urgente atuação em rede, assim como
parece ainda estar faltando a necessária politização em torno de um fenômeno histórica
e socialmente forjado: a marginalização das mulheres na esfera privada, a violência, a
submissão e a morte, reencantados no rosa feminino da ministra. Agora as mulheres
brasileiras parecem contar apenas consigo mesmas.

O PÓS-PANDEMIA E AS VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES: COMO E ONDE É
PRECISO AVANÇAR
O que os dados informam sobre a situação de VCM durante a pandemia no Brasil é a
gravidade da condição que estamos vivendo. Se antes da pandemia a VCM e os casos de
feminicídio já vinham em escalada de ritmo assustador, agora a situação foi exacerbada.
As denúncias de violência, registradas nos boletins de ocorrência, diminuíram ao longo
de 2020. No entanto, a gravidade da violência está aí, nos números de mulheres mortas
(ou seja, nos feminicídios) que vêm só aumentando.
Para que a situação de VCM e de feminicídios que vivenciamos hoje possa ser
enfrentada efetivamente, seria preciso comprometimento do Estado e a ação intersetorial
e integral. A criação e o fomento das redes de atendimento às mulheres, em especial
dos serviços de saúde, assistência social – como os centros de Referência de Assistência
190

Mulheres, Violências, Pandemia e as Reações do Estado Brasileiro

Social (Cras) e os centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) – e
segurança pública, são imprescindíveis para que as mulheres consigam se desvencilhar
da situação perversa em que se encontram antes de morrerem. Além, obviamente, de
uma estrutura que lhes possibilite realizar as denúncias de forma segura (com relação
tanto ao coronavírus quanto ao próprio agressor) e consiga resguardar a vida dela e, em
muitos casos, de seus filhos e familiares, precisamos de compromisso e responsabilidade
com essa demanda.
Constitucionalmente, é dever do Estado brasileiro resguardar e garantir os direitos
humanos para todas as mulheres, é dever do Estado zelar pela vida das mulheres
brasileiras. Por isso, trazemos sugestões de iniciativas urgentes que permitam estancar
o novo “surto” brasileiro de VCM:
1. Garantir o atendimento 24 horas do Ligue 180, Disque 100 (violação aos
direitos humanos) e 190 (Polícia Militar), e a manutenção do trabalho de
delegacias virtuais ou presenciais, com plantão presencial ou via telefone,
WhatsApp, aplicativos para celulares e por meio digital para as denúncias de
violação de direitos;
2. Garantir a agilidade do julgamento das denúncias de VCM, que podem ser solicitadas pela vítima ao delegado(a) de polícia ou por meio do Ministério Público,
visando à instalação de medidas protetivas de urgência, quando necessárias;
3. Reforçar as campanhas publicitárias nacionais, que tenham como foco central
a importância de que todos “metam a colher em briga de marido e mulher”.
Da mesma forma, são necessárias as campanhas de alerta sobre os diferentes
tipos de maus-tratos contra crianças e adolescentes e idosos. Vizinhos,
parentes e amigos podem fazer toda a diferença em uma situação como essa;
4. Incentivar as iniciativas de apoio às mulheres, crianças e adolescentes e idosos
em situação de violência, baseando-se no acolhimento e aconselhamento
psicológico, socioassistencial, jurídico e de saúde, especialmente na rede
descentralizada de Cras e Creas, assim como no âmbito da Estratégia Saúde
da Família (ESF);
5. Dentro do possível, é importante que mulheres em situação de violência
busquem fazer o distanciamento social acompanhadas de outros familiares
que não apenas o marido agressor e filhos;
6. Em situações extremas, é importante manter o telefone celular protegido, bem
como telefones de familiares e amigos com quem as mulheres possam contar
em emergências, além de um plano de fuga seguro para a mulher e seus filhos;
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7. Ampliar a atuação de redes de atendimento às mulheres para que toda a
complexidade da violência possa estar abarcada nestes serviços, organizando
instituições como Cras, Creas, unidades básicas de Saúde e outros, que atuam
de forma mais próxima das mulheres, e capacitando on-line seus profissionais,
para que consigam atuar no diagnóstico precoce e na prevenção da violência
contra as mulheres e na quebra dos ciclos de violência já instaurados.
Sem iniciativas dessa natureza, sem coordenação federativa efetiva da União nesses
processos complexos, o governo brasileiro continua lançando suas cidadãs à própria
sorte. E, certamente, para um contexto de pós-pandemia será preciso reorganizar e retomar as políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil. A retomada
do Pacto Nacional de Política para as Mulheres e uma nova repactuação com estados e
municípios; novas bases para a construção da Casa da Mulher Brasileira são duas ações
que merecem reconhecimento por parte do governo federal, além de priorização em suas
ações. Além disso, é preciso que estados e municípios criem e reorganizem suas redes
integrais de atendimento às mulheres em situação de violência. É preciso aumentar a
complexificação da compreensão do problema e das políticas públicas que atuem no
sentido de dirimi-lo. É com essa atuação presente, priorizada e efetiva que as mulheres
brasileiras terão o direito a uma vida sem violência plenamente atendido e resguardado.
É preciso, sobretudo, que a União aja nessa direção.
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