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RESUMO 
Neste trabalho intitulado por UMA ANÁLISE SOBRE A PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BRASIL 
tem como objetivo fazer uma análise sobre o covid-19 e seus efeitos no 
mundo, buscando destacar a realidade das comunidades quilombolas 
brasileiras, visto que se faz necessária entender como essas 
comunidades enfrentam esta nova realidade. 
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ABSTRACT 
In this work entitled AN ANALYSIS OF THE NEW CORONAVIRUS 
PANDEMIA IN QUILOMBOLA COMMUNITIES IN BRAZIL aims to analyze 
covid-19 and its effects in the world, seeking to highlight the reality of 
Brazilian quilombola communities, since it is necessary to understand 
how these communities face this new reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As comunidades quilombolas até hoje sofrem por conta de demarcações e disputa de 

territórios com fazendeiros. Em suas principais características estão o contato com a natureza 
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e resistência aos opressores e busca de visibilidade social aos olhos do Estado. Com a chegada 

da pandemia do novo coronavírus as dificuldades enfrentadas pelas comunidades quilombolas 

só aumentaram. Com o decorrer do tempo, vimos que o Estado buscou uma priorização do 

quesito de vacinação a essa parte da sociedade, o que foi uma leve demonstração de 

efetividade de políticas públicas. 

A partir disso, pode-se analisar o pouco trabalho fornecido aos quilombolas, que por um 

longo período foi visto com negatividade e marginalização pela sua identidade. Com isso, o 

objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise sobre a covid-19 e seus efeitos no mundo, 

buscando destacar a realidade das comunidades quilombolas brasileiras. Também temos como 

objetivos específicos discorrer sobre os quilombos em geral em relação à visibilidade social, 

assim como identificar os dados estatísticos de caráter quilombola quanto a sua distribuição no 

território brasileiro e os efeitos do vírus do covid-19 nessas comunidades. 

O trabalho é dividido em três pontos. No primeiro ponto temos a introdução, em seguida 

temos o segundo ponto, onde será apresentado de maneira geral a influência da covid-19 no 

mundo e na américa latina, especificando a realidade brasileira, com suas desigualdades com 

uma base de dados. No terceiro ponto será debatido acerca dos quilombos no Brasil 

apresentando no que se diz respeito sobre os desafios da sociedade quilombola em geral 

destacando a dificuldade no acesso às políticas públicas assim como uma busca de dados 

estatísticos da sua distribuição no território brasileiro. No subtópico do terceiro ponto, será 

analisado o vírus covid-19 nas comunidades quilombolas verificando o plano nacional de 

operacionalização da vacinação contra a covid-19 e os planos de operacionalização dos três 

municípios com maior quantidade de localidades quilombolas. 

 

2 A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNDO 

 

Descoberto em Wuhan, província de Hubei, China, a síndrome respiratória aguda grave 

coronavírus (SARS-CoV-2) é o sétimo coronavírus humano. No período de 30 de janeiro de 2020 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o COVID-19 era uma Emergência de 

Saúde Pública que colocava toda a humanidade em risco. O novo coronavírus chamou atenção 

do planeta Terra durante esse percurso que se alastrou.  
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A facilidade de sua transmissão levou o SARS-CoV-2 a espalhar-se por todo o planeta. 

Até o período da escrita desse texto o vírus da COVID-19 já infectou 492 milhões de pessoas em 

todo o mundo e matou 6,15 milhões. Dados coletados pela Wikipedia juntamente com outros 

canais de comunicação informam que o país com o maior número de mortes por Covid-19 é os 

Estados Unidos como total de 981 mil mortes, também é o país que teve o maior índice de casos 

confirmados, ao todo foram 80,1 milhões de pessoas. Em seguida, temos a Índia com um total 

de 43 milhões de casos confirmados e o número de 521 mil mortes por Covid-19. O Brasil fica 

na terceira posição, registrando ao todo 30 milhões de casos confirmados e 521 mil mortes 

devido ao vírus da Covid-19. 

O SARS-COV-2 coloca no infectado alguns sintomas que podem variar de leves e graves, 

é possível ainda que o infectado seja um portador assintomático, estando infectado com o vírus 

da covid-19, porém sem apresentar sintomas, contudo ainda assim transmitir o vírus. 

Desde a sua descoberta os cientistas vêm buscando saber acerca da origem do SARS-

COV-2, tentam descobrir se o vírus foi formulado em laboratório, porém não há fortes indícios 

que firmam essa ideia. O vírus do novo coronavírus é transmitido de diferentes formas e até 

hoje há debates acerca da maneira de proliferação do vírus. A transmissão da COVID-19 ocorre 

com alta eficácia e infecciosidade principalmente por meio da via respiratória, sendo a 

transmissão por gotículas a principal rota reconhecida. (CIOTTI et al, 2020). 

É visível que o vírus da covid-19 modificou a realidade do mundo, sua chegada teve 

impactos maiores em países que já apresentavam profunda desigualdade interna, agravando a 

todas as classes sociais (GOES, RAMOS, FERREIRA, 2020). Sua vinda ocasionou intensos 

aprofundamentos nas manifestações da questão social dos países latino-americanos, que já 

tinham uma complexa realidade. 

A América Latina vive uma situação de submissão ao capital estrangeiro que vem de uma 

longa trajetória, como bem destaca Galeano: 

 

A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializaram em 
ganhar e outros em perder. Nossa América Latina, foi precoce: especializou-se em 
perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se 
aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. (GALEANO, 2020, p. 
17). 

 

Essa herança social que carrega a América Latina causa sérias consequências para seu 

modo de vida, o próprio Galeano coloca em seu livro As veias abertas da América Latina a 
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situação de miséria existente em países latinos causado pelo modo de produção capitalista que 

para se erguer teve que explorar esses países, roubando suas riquezas naturais, como o ouro, 

prata e demais matérias levados para os países europeus. Complicando ainda mais o seu 

cotidiano, esses países vinham passando por intensas transformações devido aos avanços das 

políticas neoliberais e da crise internacional do capital. É dessa maneira que é recebido o novo 

coronavírus nesse território e seus efeitos serão influenciados por essas marcas. 

A Organização Internacional do Trabalho vai descartar que o mundo do trabalho terá 

impactos aprofundados pela pandemia da COVID-19, e veremos isso mais especificamente no 

território da América Latina, onde o site R7 elabora uma reportagem que discutir sobre esses 

impactos na região, é colocado que tanto os confinamentos quanto às medidas de combate ao 

vírus da COVID-19 ocasionaram uma perda de horas no trabalho que seriam equivalentes a 80 

milhões de empregos no segundo trimestre de 2020 ou 33,5% do total. O portal destaca 

também que “em termos relativos, a América Latina foi a região do mundo que mais empregos 

perdeu entre abril e junho, bem acima da média mundial (17,3%), e acumulou quase um sexto 

do equivalente a 495 milhões de empregos perdidos em todo o mundo”. 

A taxa de desemprego é um fator bastante relevante no cotidiano das famílias dessa 

região, a falta de empregos terá reflexos em demais índices, como da fome, da saúde, da 

violência e outros. Na nota técnica da OIT e CEPAL (2020) é colocado que: 

 

O aumento do desemprego e da pobreza afetará severamente o bem-estar das 
famílias, especialmente aqueles em condições de extrema pobreza que tendem a viver 
em moradias inadequadas, trabalham em empregos, em micro e pequenas empresas, 
ou por conta própria. Da mesma forma, os jovens e as mulheres, que representam 
uma proporção significativa de pessoas em regime de trabalho temporário, tempo, ou 
emprego desprotegido e informal, será entre os grupos mais afetados pela 
deterioração a economia (OIT, 2020a). A crise se espalhará rapidamente para as zonas 
rurais, onde tradicionalmente existe um trabalho digno déficit e onde muitos 
empregos não garantem níveis de renda e meios de vida sustentáveis. (CEPAL; OIT, 
2020, p. 6). 

 

Com isso, vemos que as famílias em situações mais vulneráveis às expressões da questão 

social serão as que sofreram mais severamente com o novo vírus da Covid-19, que não traz 

danos apenas à saúde, mas que também causa danos econômicos, esses danos não chegam 

apenas nos que foram infectados, contudo, com a reorganização da sociedade, esses danos 

também trazem impactos às pessoas que não foram infectados com a Covid-19. 
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Assim também, é necessário destacar que não podemos compreender os danos 

causados pela covid-19 por completo na realidade contemporânea sem levar em consideração 

a questão racial existente, como destaca Almeida "[...] a sociedade contemporânea não pode 

ser compreendida sem os conceitos de raça e de racismo" (2019, p. 20). No Brasil os impactos 

do novo coronavírus são imensos e mostrou-se muito mais letal para a população negra e 

pobre, que vinha ao longo dos anos tendo seus direitos negados, com os cortes e negligência 

do Estado. 

Segundo especialistas, o primeiro caso do novo coronavírus no território brasileiro talvez 

nunca seja descoberto, pois o debate sobre a possibilidade do vírus da covid-19 ter infectado 

pessoas no Brasil antes do primeiro caso diagnosticado é bem relevante. O primeiro caso 

diagnosticado no Brasil foi de um empresário de 61 anos em 25 de fevereiro no hospital Israelita 

Albert Einstein em São Paulo (SP), o infectado tinha retornado de uma viagem realizada no 

norte da Itália. Contudo, vemos que a primeira pessoa a morrer no Brasil por conta da covid-19 

foi uma mulher negra com idade de 63 anos que era empregada doméstica. 

Com isso, podemos ter clareza acerca dos impactos do vírus e as relações étnico-raciais 

existentes no país que vai causar diferentes efeitos por conta do gênero, da raça e da classe. 

Assim, não é o vírus que traz consigo essas consequências, mas é o modelo de produção 

capitalista com suas expressões da questão social que vai viabilizar diferentes resultados, sendo 

inegável que a população negra e pobre tem a possibilidade maior de ser contaminada com o 

vírus da covid-19.  

A herança colonial escravista, a negação dos direitos essenciais para o desenvolvimento 

humano, a exploração trabalhista que sofre a população negra intensifica os danos causados 

pela covid-19. É o que destaca Fontes:  

 

Com esses determinantes, percebemos a vulnerabilidade de pessoas negras na 
conjuntura da pandemia do novo coronavírus, vulnerabilidade que é resultado de um 
sistema que é produtor de desigualdades sociais, que tiveram um papel significativo 
para a exposição da população negra ao vírus da COVID-19. A negação dos direitos em 
bairros que majoritariamente moram pessoas negras, direito como o abastecimento 
de água fundamental para o combate ao vírus da COVID 19, nos mostrou a negligência 
do Estado com essa população, resultado de anos de uma política que busca 
constantemente cortar direitos essenciais para a reprodução humana, 
individualizando a responsabilidade que deveria ser assumida pelo Estado. (FONTES et 
al., 2021). 
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Com isso, firmamos essa perspectiva de que os determinantes sociais existentes no 

Brasil influenciam os impactos da covid-19. 

A Partir disso, vimos acerca do número de contaminação e mortes por Estados 

brasileiros, observamos que a região com o maior índice de registros de contaminação e mortes 

foi o sudeste do Brasil com São Paulo liderando o ranking, tendo registrado 5,28 milhões de 

casos confirmados e 168 mil óbitos por Covid-19, seguido de Minas gerais com 3,34 milhões de 

casos confirmados e 60.948 óbitos por Covid-19 e Paraná na terceira posição com 2,42 milhões 

de casos confirmados e 42.940 óbitos por Covid-19. A Bahia, Estado com a maior quantidade 

de comunidades quilombolas registradas, ficou na sétima posição do ranking com 1,53 milhões 

de casos confirmados e 29.732 óbitos registrados pela Covid-19. 

 

3 A COVID-19 E AS COMUNIDADES QUILOMBOLA 

 

3.1 UM DEBATE SOBRE QUILOMBO NO BRASIL 

 

Segundo o que é discutido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), o termo quilombo é uma categoria jurídica usada pelo Estado brasileira a partir da 

Promulgação da Constituição Federal de 1988, com o objetivo de assegurar a propriedade 

definitiva às comunidades negras rurais dotadas de uma trajetória histórica própria e relações 

territoriais específicas, bem como a ancestralidade negra relacionada com o período 

escravocrata.  

A Constituição Federal de 1988 reconhece a legitimidade das terras ocupadas por 

comunidades remanescentes quilombolas tendo por propriedade definitiva, cabendo ao Estado 

emitir-lhes os respectivos títulos, registrado no artigo 68. A institucionalização desse direito às 

comunidades quilombolas é um importante avanço que visa viabilizar o processo de identidade, 

de manifestações culturais, e da própria organização da comunidade assim como do trabalho 

desenvolvido. Contudo, a mera legislação formal não extingue as desigualdades sociais 

enfrentadas pela comunidade, é necessária sua efetiva implementação.  

A partir do decreto de n° 4.887 de 20 de novembro de 2003 na gestão do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva é estabelecimento o que o governo federal considera como comunidade 

remanescente quilombola, afirma-se que: 
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Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 
(BRASIL, 2003). 

 

Com isso, percebemos que a discussão sobre comunidade remanescente quilombola 

estava principalmente pautada com a discussão da identidade e do território. É necessário que 

a comunidade tenha consciência de sua identidade como comunidade quilombola e que a partir 

disso se articule na luta pela garantia de seus direitos estabelecidos. Contudo, durante um longo 

período o termo quilombola foi tratado de forma negativa, ocasionando impactos no processo 

de afirmação da identidade quilombola, e a ciência e os meios de comunicação vão ter um papel 

central para isso. 

A garantia do território para a comunidade não deve ser pensada apenas como um local 

de moradia, deve haver uma discussão ampla que considere o modo de vida da comunidade 

quilombola. É necessário que a demarcação do território permita que os moradores 

quilombolas tenham condições de viver no local, viabilizando tanto a implementação de 

políticas públicas como também a viabilização da manifestação da sua cultura, de sua religião 

e do seu trabalho, franqueando a função social do território. É o que coloca Turatti e Carvalho 

(2002): 

 

Em tal situação de desigualdade, os grupos minoritários passam a valorar 
positivamente seus traços culturais diacríticos e suas reações coletivas como forma de 
ajustar-se às pressões sofridas, e é neste contexto social que constroem sua relação 
com a terra, tornando-a um território impregnado de significações relacionadas à 
resistência cultural. Não é qualquer terra, mas a terra na qual mantiveram alguma 
autonomia cultural, social e, consequentemente, a autoestima. (TURATTI; CARVALHO, 
2002, p. 5). 

  

Portanto, o território é um fator primordial que contribui com a identificação como 

quilombola. As autoras ainda acrescentam que essa relação com o território é devido a uma 

longa caminhada de lutas contra as opressões, que coloca a necessidade de remodelar certo 

pensamento de inferioridade passando a valorizar seus traços culturais. Isso é fundamental 

para a reivindicação por direitos, pois a identificação vai gerar a organização. 

As comunidades quilombolas estão espalhadas por todo território brasileiro, tendo 

maior concentração no Nordeste. Segundo a Fundação Cultural dos Palmares no Nordeste 
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encontra-se com 2.196 comunidades quilombolas sendo 1.727 com certidões, é a maior região 

do Brasil com quantidade de comunidades quilombolas, seguida da região sudeste com o 

número de 547 comunidades Quilombolas e tendo 450 com certidões. 

Dito isso, vemos que as comunidades quilombolas passam a receber implementação de 

políticas públicas focadas a partir de ações afirmativas específicas, como coloca: 

 

As políticas públicas focadas nos quilombolas são norteadas por ações afirmativas 
específicas e somente a partir dos anos 2000 começaram a ser aplicadas no Brasil, por 
meio da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), Programa Brasil 
Quilombola e também da criação da Secretaria Especial de Políticas e Promoção para 
a Igualdade Racial (SEPPIR). (SILVA, 2018, p. 121). 

 

A partir disso, percebemos que as comunidades quilombolas começam a receber 

atenção por parte do Estado com o estabelecimento de políticas públicas já no início da década 

de 2000, 12 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, em comparação com as 

demais regiões brasileiras podemos afirmar que a população quilombola passou a ter seus 

direitos atendidos em um período tardio. Cabe também destacar que são inúmeras as 

dificuldades enfrentadas que restringe a inserção dessas políticas nas comunidades, como 

afirma: 

 

Contudo, ainda existem muitos empecilhos para a efetivação de direitos quilombolas, 
tais como a burocracia institucional, a falta de recursos humanos especializados (por 
exemplo, antropólogos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)), localizados em 
comunidades tradicionais, acesso a informações pela população quilombola, 
dificuldade de infraestrutura, serviços públicos basilares de baixa qualidade, terras 
quilombolas em litígio de posse com latifundiários ou até mesmo com o interesse do 
governo, entre outros. (SEPPIR). (SILVA, 2018, p. 121). 

 

Portanto, são uma série de desafios encontrados que dificultam a efetivação da política 

pública em comunidade quilombola em todo o Brasil, e isso vai refletir no enfrentamento a 

pandemia de covid-19 pois é de suma importância que as comunidades quilombolas tenham 

acesso aos hospitais para tomar os devidos cuidados assim como é neste ambiente que o vírus 

é combatido diretamente quando a pessoa contaminada se encontra em um estado grave do 

vírus. Contudo, também é necessário políticas públicas que visam infraestruturas, e serviços 

básicos como o abastecimento de água. 
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2.2 O VÍRUS DA COVID-19 NAS COMUNIDADES QUILOMBOLA 

 

A partir do plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19 vemos 

que as comunidades quilombolas passam a ser grupo prioritário da vacinação contra a covid-

19, com isso temos um grande passo para o enfrentamento do desafio, haja vista, os diversos 

determinantes sociais e geográficos já apresentados neste trabalho que indicam dificuldade no 

acesso ao tratamento da Covid-19. Para isso, o plano nacional coloca o que eles definem por 

povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas:  

 

Povos que residam em comunidades tradicionais ribeirinhas e povos quilombolas, 
independentemente de residirem ou não em territórios quilombolas, ou da fase do 
processo de certificação ou titulação do território, mediante declaração de 
pertencimento étnico. (SECOVID, 2021). 

 

Podemos observar que a titulação do território como quilombola não é um fator 

primordial para definir se determinada comunidade é quilombola ou não, vemos com isso uma 

flexibilidade nesta definição que pode ter pontos positivos e negativos pois deixam brechas que 

podem levar a desvio de recursos. Contudo, entendemos que isso são resultados de um longo 

processo de desmontes de políticas que viabilizem a titulação de território quilombolas devido 

a falta de interesse do Estado brasileiro e do avanço das políticas neoliberais que vão em 

contramão as políticas públicas que possibilitam o acesso a terra dessas comunidades. Outro 

fator é a demora no processo de certificação e titulação desses territórios.  

O plano nacional coloca que as estratégias específicas devem ser planejadas no nível 

municipal, assim caberá aos municípios criar ações para vacinação que alcancem as 

comunidades quilombolas. 

Apesar dos esforços, não encontramos o número exato dos municípios com 

comunidades quilombolas na sua região. Contudo, a Base de informações Geográficas e 

Estatística (IBGE) traz pesquisas com base nas localidades, que se refere a “todo lugar do 

território nacional onde exista um aglomerado permanente de habitantes” (IBGE, 2019), com 

isso elabora um registro das localidades quilombolas em cada município. A partir disso, 

podemos observar que segundo a pesquisa do ano de 2019 do IBGE sobre Indígenas e 

Quilombolas os três municípios com maior concentração de localidades quilombolas são 

Barreirinha (AM) com 167, Alcântara (MA) com 74 e Itapecuru Mirim (MA) com 45. 
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A partir disso, analisamos os planos municipais de operacionalização da campanha 

contra a covid-19 dos três municípios com maior quantidade de localidades quilombolas e do 

registro da quantidade de contaminados e mortos pela Covid-19 no município haja vista que 

não encontramos dados que especificam a população quilombola. Observamos que o plano do 

município de Barreirinha (AM) informa que dentro das 154 comunidades e 14 distritos 

presentes no município somente 6 são comunidades quilombolas apesar dos dados do IBGE 

colocarem que existem no município 167 localidades quilombolas. Não foram encontrados os 

registros oficiais com os números de casos de contaminação e mortes por Covid-19 dentro do 

município.  

Alcântara, município com a segunda maior concentração de localidades quilombolas, já 

teve até a elaboração deste artigo 96,71% de cobertura da vacinação de sua população e 

registrou a marca de 14.232 de distribuição das doses para quilombolas. Infelizmente, tanto o 

plano municipal quanto os relatórios de vacinação que estavam disponíveis no site da prefeitura 

estavam com falhas nos arquivos que ocasionou a impossibilidade da análise. O município de 

Alcântara registrou 5.934 casos confirmados e 249 mortes por covid-19. 

E por fim, o Município de Itapecuru-Mirim, onde plano municipal de operacionalização 

da vacina contra a covid-19 relatou que o quantitativo dos povos e comunidades tradicionais 

ribeirinhas e quilombolas é de 8.789 pessoas colocando essa população como público-alvo da 

primeira fase da vacinação, o plano não faz uma separação ribeirinhos e quilombolas. O 

município de Itapecuru-mirim registrou a marca de 3.425 casos confirmados e 89 mortes por 

covid-19. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O vírus da covid-19 virou um verdadeiro desafio na sociedade contemporânea marcada 

pela desigualdade social, pela violência e pela falta de respeito com o meio ambiente. Podemos 

observar que dentro dos vários ciclos do capitalismo sempre existiu pandemias que afetaram 

parte ou todo o planeta terra. Contudo, vemos que com os avanços desse modo de produção 

fica cada vez mais claro a crueldade ocasionada por ele, sendo mortal para as pessoas, e 

especificamente para os mais marginalizados, animais e para o meio ambiente. 
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Tendo em vista o exposto no trabalho, os presentes construtores deste artigo puderam 

observar que a população quilombola ainda enfrenta diversas adversidades impulsionadas pelo 

sistema capitalista, tem pouca visibilidade civil para o Estado.  

Também entendemos que as políticas públicas ainda encontram falhas quanto a sua 

implementação em comunidades quilombolas em todo o território brasileiro, estando muitas 

delas apenas no papel cabendo a sociedade pressionar os governantes a tomarem as devidas 

medidas. Assim, com a chegada da pandemia do vírus da covid-19 percebemos a situação 

piorando, ficando cada vez mais intensa com o andamento do coronavírus. Observamos que as 

políticas públicas e como são exercidas e implementadas podem afetar diretamente nas 

epidemias de doenças e suas consequências, é visível que a falta delas durante a pandemia da 

covid-19 ocasionou efeitos mais aprofundados sendo resultados também da descentralização 

de responsabilidade de ações de vacinação a essa população, deixando cada município por 

conta própria em exercer ou não sua parte nessas ações sem ordem direta dos governantes 

estaduais ou federais. 

Conclui-se que sim, existe uma dificuldade no acesso a esses projetos e campanhas 

contra a covid-19; existe também uma falta de dados para a realização de maior alcance a essa 

parte da sociedade a nível de Brasil. Essa conclusão foi possível por conta de pesquisas de 

conteúdo para este presente artigo em diversos sites de dados e notícias, onde vimos a carência 

de dados com informações da covid-19 nas comunidades quilombolas. Futuramente 

buscaremos. 
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