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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A noção clássicado conceito de desastre
apontava para a ideia de que este era um acontecimento estritamente natural (como terremotos,
deslizamentos, tornados),que impactavana vida e na propriedade humana independentemente da
intervenção do homem, de forma não habitual, mas intensa. Hodiernamente, entretanto, a evolução
da tecnologia e da ciência, ocorridos principalmente no século XX, possibilitaram o mapeamento e
a interpretação científica desses fenômenos. Esses avanços indicaram que em quase todos os
“desastres naturais” há a intervenção de fatores antropogênicos, resultantes da capacidade, cada vez
maior, dos indivíduos interviremna natureza. Neste espectro, analisa-se a pandemiada COVID-19
que, por sua vez, dentre as classificações possíveis, é enquadrada como desastre ambiental, dada a
sua magnitude, impacto e reflexos, cuja subclassificação seria de natureza biológica. No início do
desastre ambiental da COVID-19, o discurso dominante no país era que a pandemia era
“democrática”, pois atingiria igualmente brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres. Com
o avanço das contaminações e o mapeamento dos casos, internações e óbitos, foi possível traçar o
real panorama de atingidos pela doença. Constatou-se que os desdobramentos da pandemia da
COVID-19 numa sociedade estruturada pelo racismo penalizam de forma mais grave os grupos
vulneráveis, especialmente as pessoas negras. Está-se enfrentando uma policrise sanitária, social,
política, econômica, moral, na globalização e nos fluxos migratórios, etc. Essa conjuntura influencia
e direciona as decisões políticas e a elaboração de estratégias de proteção social, como políticas
públicas na área social e da saúde. MATERIAL E MÉTODOS: O método utilizado para a
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pesquisa é o analítico, uma vez que foram empregados aportes bibliográficos. A análise se ocupa
com a elucidação de discursos, proposições, conceitos eargumentos. Fez-se um levantamento das
fontes bibliográficas, dados de pesquisa quantitativas e leis. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Percebe-se que crise,na qual é submetida a população brasileira, em especial a população negra
(pretos e pardos), em razão dos fatores de intersecsionalidade que a permeia, foi ampliada em razão
do fenômeno pandemia. As disparidades sociais e raciais, sobretudo advindas de escolhas
governamentais, que opta por proteger um grupo, garantindo a vida, saúde e acesso aos mais
diversos bens e insumos em detrimento de outra parcela da coletividade, passaram a ser fator
determinante de escolha de quem vive e de quem morre durante o desastre biológico causado pelo
vírus em comento. CONCLUSÃO: O desastre biológico da COVID-19 causou prejuízos globais,
perdasna economia, saúde, limitação das liberdades individuais e perda de vidas. Todas situações de
natureza grave e com grande alcance nas mais diversas populações mundiais. No Brasil, o alcance
do vírus nos mais diversos segmentos sociais e a sua ação na população também foi bastante severo.
Quando dados coletados por institutos de pesquisa nacional, como PNAD e IBGE, são recortados a
partir de segmentos da população, como a população negra, os números adquirem novos contornos
que são delineados pela falta de atuação estatal para garantir a dignidade da pessoa humana,presente
na Constituição. Os números apontam para o descaso do Estado brasileiro em proteger e garantir
aos negros o acesso ao mesmo atendimento dispensado à população não negra. A partir desta
análise de dados resta nítido o descaso a que esse segmento da população é relegada. O desastre da
COVID-19 não foi o gerador da desigualdade, mas significou uma ampliação e desvelamento dessa
desigualdade, que existia de forma enraizada em todos os âmbitos do estado brasileiro. A pandemia,
como qualquer outro desastre, significou o aumento do abismo que já estava subjacente na
sociedade brasileira com relação aos indivíduos de raças e etnias distintas.
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