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 Nos últimos anos a violência contra pessoas de cor aumentou. Não me 
refiro apenas aos homicídios por armas de fogo, mas algo ainda mais amplo. São 
muitas as formas que a violência toma: índices de desmatamento recordes, 
poucas medidas de saneamento básico, crescente uso de agrotóxicos, ou quando 
não físicos, os danos psicológicos que o racismo causa. Agora, o corona vírus 
mostra mais uma vez quem são os mais frágeis num país desigual. Nos anos 
anteriores ao golpe de 2016 vimos o atual presidente do Brasil ganhar maior 
destaque na internet e canais de TV (quase sempre a atacar LGBTQIs). Cada frase 
violenta era proferida em rede nacional e alimentava o ressentimento de muitos 
brasileiros frustrados diante da crise econômica que cresce até hoje. Para além 
dessa frustração, o discurso do agora presidente, como uma consequência da 
incapacidade ou desinteresse das instituições democráticas em lidar com traumas 
causados pela ditadura e pela escravidão, tirou a maquiagem de um país que era 
internacionalmente conhecido pela cordialidade e riqueza multicultural. 
 
 Enquanto pesquisadores depositam suas energias em perguntas que nos 
levam a entender o que deu errado entre um governo dito progressista e a atual 
escalada fascista, podemos concordar com algumas coisas: nunca tivemos uma 
política ambiental realmente séria, uma que impedisse, por exemplo, o 
assassinato de ambientalistas ou ecocídios como em Mariana e Brumadinho. 
Nunca tivemos políticas anti-prisionais ou mesmo ações de combate ao tráfico de 
drogas que ajudassem a desmantelar um sistema que violenta principalmente 
corpos de pele escura. Pelos menos essas medidas não costumam surgir dos 
partidos políticos, mas sim a partir das demandas das camadas populares.  
 
 Os dias de bonança parecem não terem sido suficientemente educativos 
para que pensássemos para além do poder de consumo. Acredito que as medidas 
que criaram pontes entre as camadas mais pobres e as universidades devem ser 
lembradas com orgulho, mas, ao mesmo tempo, com certa parcimônia. Tais 
medidas são o mínimo a ser feito em um lugar tão injusto como o Brasil. 



 
 Diante de um mal tão antigo que constantemente se reinventa, tem sido 
necessária uma reinvenção de nossas defesas. Ver o racismo tomar formas mais 
sofisticadas nos assusta (vide como funcionam os algoritmos ou como 
funcionarão as tecnologias de reconhecimento facial), mas ao mesmo tempo nos 
faz pensar e agir, encontrando caminhos. Um dos exemplos tem sido as 
campanhas solidárias às comunidades mais afetadas pelo corona vírus e a 
potencialização dessas ações graças à internet. Essas práticas, para mim, são 
como quilombos. Espaços de resistência. (Prato das Comunidades, FAIM – Imbariê 
contra o corona vírus ou União Coletiva pela Zona Oeste são alguns dos 
exemplos). 
 
 Ao ver essa resistência, penso em ancestralidade e como chegamos até 
aqui. Como sobrevivemos. Tentaram de tudo para nos destruir. Continuam 
tentando. Lembro da fala do escritor Fábio Kabral. Certa vez ele disse que já 
tínhamos passado pelo inferno. Este fora a escravidão. O pior ato contra o povo 
negro, contra os indígenas. Devemos continuar focados, tendo em mente o poder 
que temos quando estamos juntos. Se povos indígenas seguem lutando há 520 
anos e os saberes do povo negro são transmitidos desde nosso sequestro até os 
dias de hoje, é porque encontramos meios de resistir. Reuniões por vídeo-
chamada, compartilhamento de vídeos, textos, livros. A tecnologia está aí, sendo 
a internet o campo contemporâneo de batalha. Estou longe de dar soluções, mas 
sinto que só olhando para trás é que poderemos criar as estratégias no presente 
para construir um futuro em que nossos corpos pulsem ainda mais. Carregar os 
saberes do passado utilizando os meios que temos hoje pode ser um caminho 
que mostra as faces de um país que quer ser sinônimo de vida. 
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