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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

FEMINISMO NEGRO 
Entre os problemas que se acentuaram com pandemia da 

COVID-19 está a exposição da mulher às agressões 

domésticas e a morte, principalmente, de mulheres negras. 

Diante deste cenário de vulnerabilidade extrema e pela importância 

social de debatermos sobre esse assunto, a Comissão da Semana da 

Consciência Negra do IFBA – Brumado, junto com a Comissão para 

Planejamento e Execução de Ações Preventivas Em Relação à COVID-

19, escolheram esse tema para ser retratado na 16º edição do Boletim 

Informativo. 

Então, o que é o feminismo negro e quais são seus principais marcos? 

O feminismo negro começou a ganhar sua visibilidade a partir da 

segunda onda do feminismo nos Estados Unidos, que aconteceu entre 

os anos 1960 e 1980 e somente em 1973, quando feministas negras 

passaram a escrever sobre o tema, produziu-se assim uma literatura 

feminista negra. No Brasil, esse movimento começou a ganhar força a 

partir dos anos 

1980, com seu 

grande marco no III 

Encontro Feminista 

Latino-Americano, 

que aconteceu em 

Bertioga, de onde 

ergueu-se o 

movimento atual de 

mulheres negras 

com manifestações 

coletivas.   

Naquela época, a 

luta das mulheres brancas era pelo direito ao voto e ao trabalho, 

enquanto que mulheres negras lutavam pelo direito de serem 

consideradas pessoas. Ou seja, apesar das mulheres pertencerem ao 

mesmo gênero, ainda assim existe a questão racial que as afastam e 

divergem os objetivos das suas lutas, surgindo assim o feminismo 

negro.  Este tema se torna um grande confrade para os debates sobre 

as opressões da mulher negra, pois discute e põe em questão lutas no 

intuito de desconstruir e desmantelar padrões socialmente 

naturalizados, que enquadra a 

mulher negra no grupo inferiorizado 

pela sociedade que sofre mais 

violências. São muitos os contextos 

que oprimem a mulher negra, e um 

diz respeito às oportunidades no 

mercado de trabalho. Diferente das 

mulheres brancas, para as 

mulheres negras e pobres, a 

inclusão no mercado de trabalho é 

prematura e precarizada. Ainda que 

essas mulheres possuam escolari- 
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 Testar, testar e testar! 

Uma das principais medidas para 

monitoramento e, por sua vez, 

controle da covid-19 é a realização 

de testes, pois quanto mais testes 

forem feitos, mais se tem noção da 

evolução e maior a chance de 

controlar a doença. Mas você sabe 

quais os tipos de testes, seus 

princípios disponíveis e quando é 

indicado? Saiba mais na página 3. 

Vem aí! 

A comissão do evento da 

Consciência Negra 2020 do IFBA - 

Brumado convida a todos para a live 

#JulhodasPretas, sobre a luta das 

mulheres pretas na sociedade. Será 

a abertura do tradicional evento de 

novembro e que traz como tema 

central Feminismo Negro: Poder e 

Igualdade. Quer ficar por dentro do 

tema? Veja as páginas 1 e 2. 
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-dade superior, estão fadadas a desempenhar funções 

e cargos de menor destaque. Outra violência sofrida 

pela mulher negra está relacionada ao seu corpo e ao 

estigma que carrega. O corpo da mulher negra é 

erotizado, visto como algo sedutor e que serve apenas 

para o prazer masculino. Dados do Comitê Mulheres 

Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030, da ONU 

Mulheres, mostram que esse quadro de violências vem 

se agravando cada vez mais diante da situação atual 

de pandemia, em que as mulheres negras estão na 

posição de predomínio entre as vítimas fatais da COVID-

19.  

 

 

 

 

 

 

FALA AÊ!?  

Nesta edição, contamos com a participação das discentes Karen Alessandra Neves de Aguiar, do 4° 

Módulo de Informática Subsequente - Noturno e Marianne Carvalho de Azevedo Santos, do 2º Ano de 

Informática Integrado – Vespertino. Então, meninas, falem aê!  

“Com a pandemia, acredito que o cotidiano de todos mudou, o que antes para 

mim era uma correria, hoje passo o dia e faço tudo em casa, apesar de que estou 

tendo a oportunidade de estar mais com minha família, procurando sempre 

estar com proteção, até porque eu moro com meus avós, então estamos nos 

prevenindo sempre. Além disso, por conta da faculdade e do Campus, passo o 

meu tempo estudando e fazendo cursos, como também atividades online 

enviadas pelos professores. 

Os atendimentos com o Campus têm sido bem rápidos, a comunicação se 

torna mais viável pelo grupo da turma, via whatsapp, com o auxílio e ajuda dos 

líderes que nos passam o que é proposto pelo IFBA. Estou conseguindo 

acompanhar as atividades e reuniões EAD, pois tenho computador e acesso à internet 

em casa. Me considero uma pessoa de sorte, visto que muitos alunos não possuem essas ferramentas 

tecnológicas. Esse distanciamento com o Campus é ruim. Por mais que haja atividades online, é sempre bom 

ter um mediador ali te orientando. 

Minha expectativa é que essa pandemia acabe logo, mas também que as pessoas possam estar refletindo 

sobre o que vem acontecendo, que possam enxergar e reconhecer seus valores e ter consciência do cuidado 

com o outro. Além disso, identificar a importância dos espaços que frequentamos antes da pandemia e 

entender que não sabemos o amanhã, mas podemos fazer a nossa diferença no hoje. Então, não desanimem, 

tenham fé, esperança e acreditem que nossos objetivos e metas serão traçados e logo, logo estaremos 

correndo pelos corredores do IFBA.” (Karen Alessandra Neves de Aguiar). 

VOCÊ SABIA? 

O Dia Internacional da Mulher Afro- Latino-americana e Afro-Caribenha foi criado em 25 de julho de 1992, 

durante o I Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-caribenhas, em Santo Domingos, 

República Dominicana. Estipulou-se que este dia seria o marco internacional da luta e da resistência da 

mulher negra. Desde então, sociedade civil têm atuado para consolidar e dar visibilidade a esta data, tendo 

em conta a condição de opressão de gênero e racial/étnica em que vivem estas mulheres, explícita em 

muitas situações cotidianas.  
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“Desde que as aulas pararam, eu me encontro isolada na zona rural. Minha rotina, inclusive de estudos, mudou 

completamente. 

Toda essa situação mexe muito com o nosso psicológico e emoções e, assim como para a maioria dos meus 

colegas, o começo para a adaptação dessa nova realidade foi bem difícil para mim.  Me sentia muito 

desmotivada ao estudo e passei alguns meses parada, sabia de todas as atividades que os professores 

estavam passando e da importância da continuação do estudo nesse período, mas 

não tomava iniciativa.  

O que me fez retomar a minha rotina de estudos nessa quarentena foi a 

oportunidade de participar de um projeto criado por professores daqui da cidade 

de Brumado, um curso online e gratuito para alunos de escola pública com 

função preparatória para o ENEM. Também me deixa muito feliz ver que a 

maioria dos meus colegas de sala estão participando e tirando proveito desse 

período crítico que estamos vivendo.” (Marianne Carvalho de Azevedo Santos). 

Face à pandemia de COVID-19, a Organização Mundial de Saúde emitiu recomendações para testar em grande 

escala a população, como um elemento crítico para combater a doença. Os testes atualmente disponíveis 

diferem quanto ao tipo e objetivo. Existem, essencialmente, dois tipos de testes usados no contexto da COVID-

19, que nos dão informações distintas, por isso deverão ser solicitados por um profissional de saúde. 

 

Atualize-se! 
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É TEMPO PARA REFLETIR!  

A Fábula dos Porcos-espinhos 

Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre 

esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio 

intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. 

Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se 

proteger e sobreviver, começou a unir-se e a ajuntar-se mais e mais. Assim, 

cada um podia sentir o calor do corpo do outro e todos juntos, bem unidos, 

agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo, aquele 

inverno tenebroso. 

Porém, vida ingrata! Os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente 

aqueles que lhes forneciam calor, aquele calor vital, questão de vida ou de morte. E afastaram-se feridos, 

magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportar por mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. 

Mas esta não foi a melhor solução. Afastados e separados, logo começaram a morrer congelados. Os que 

não morreram voltaram a aproximar-se pouco a pouco, com jeito, com preocupação. De tal forma que, 

unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviverem sem 

mágoas, sem causar danos recíprocos. Assim resistiram à longa era glacial. E sobreviveram!  

(Autor Desconhecido) 

Moral da História: Aqueles porcos-espinhos aprenderam depressa que, para sobreviverem, era preciso aprender 

a conviver. 

Enquanto não há a cura ou a vacina para o enfrentamento ao coronavírus, o momento atual requer sabedoria 

e bom senso para a melhor convivência com o vírus. Viver como os 

porcos-espinhos, nesse momento de adaptação ao nosso cotidiano, 

é necessário e urgente. E para as pessoas não se machucarem (se 

contaminarem) como os porcos-espinhos, no primeiro momento, faz-

se necessário o isolamento social, o uso das máscaras, dentre outras 

medidas que já sabemos. Com o intuito de melhorar ou ainda manter 

nossos contatos, na medida do possível, nesse período de pandemia, 

recomenda-se fazer uso das redes sociais, para que não haja tanto 

“distanciamento social”, proporcionando aos nossos corpos e às 

nossas mentes o calor necessário que nos mantêm vivos e saudáveis. 

É preciso habituar-se a nova realidade, mesmo que isso nos traga 

pequenos desconfortos. Isto é urgente. A vida é a melhor escola! 


