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Prezado/as estudantes, 
 
 O objetivo dessa atividade é famiiarizá-los com os temas que vocês vão encontrar na disciplina de 
Sociologia durante o primeiro ano.  
 
 A partir de dois fatos atuais: as mortes de George Floyd em 25/05/20 nos EUA por um policial branco 
e de João Pedro Mattos em 18/05/20 no Rio de Janeiro, podemos pensar em uma das relações mais 
estudadas na Sociologia: a relação que existe entre indivíduo e sociedade. De que forma o contexto 
social em que estamos inseridos influencia na nossa vida? E de que modo, nós, como indivíduos, temos 
influência na sociedade que nos cerca? 
 
Para refletirmos sobre esse assunto, leia trechos das reportagens a seguir: 
 

I. “Morte de George Floyd: 4 fatores que explicam por 
que o caso gerou uma onda tão grande de protestos nos EUA 

 

(…) os Estados Unidos vivem a mais grave onda de 
manifestações desde 1968, após o assassinato do líder de 
direitos civis Martin Luther King Jr.. Desta vez, o estopim dos 

protestos foi a morte de George Floyd, um americano negro de 46 anos, que foi sufocado por 
um policial branco, que se ajoelhara sobre seu pescoço por mais de 8 minutos. 

 O caso provocou manifestações em mais de 75 cidades. (…) 

 Por que este assassinato — que apesar de chocante, é semelhante a vários outros episódios 
— provocou protestos tão grandes? 

 

1. Uma morte, muitos casos 

 Capturada em vídeo por uma testemunha, a imagem do policial com o joelho sobre o 
pescoço da vítima, que, deitada na rua e imobilizada, dizia "não consigo respirar", é tida como 
o gatilho da onda de indignação que tomou o país. 

 "O que pôs tudo isso em marcha foi o brutal assassinato de George Floyd na semana 
passada. Foi o catalisador, o que levou as pessoas às ruas", disse Ashley Howard, professora 
assistente de História e Estudos Afro-americanos da Universidade de Iowa à BBC Mundo, o 
serviço em espanhol da BBC. 

 Ela diz que essa morte não foi um caso isolado; que as comunidades negras estão 
submetidas a uma constante e excessiva vigilância por parte da polícia. 

 Essa situação criou um paradoxo, que Julian Zelizer, historiador político da Universidade de 
Princeton, resume assinalando que os negros vivem com medo "porque se sentem vulneráveis 
perante aqueles que deveriam protegê-los". 

 É comum encontrar queixas de cidadão negros americanos nas redes sociais dizendo sentir 
que são detidos pela polícia pelo simples fato de serem negros. 
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 E dados indicam que isso não é apenas uma percepção. 

 Um artigo de Rashawn Ray, do centro de pesquisas Brookings Institution, afirma que 
pessoas negras têm 3,5 vezes mais chances de serem mortas por policiais do que brancas em 
situações em que não existe ataque ao policial ou porte de armas. Entre adolescentes, a 
probabilidade é 21 vezes maior. A polícia americana mata uma pessoa negra a cada 40 horas. 

 

2. Racismo estrutural 

 Os excessos policiais não são a única faceta do racismo nos Estados Unidos — nem foram 
o único motivo para os protestos. 

 Ashley Howard, da Universidade de Iowa, diz que a desigualdade afeta profundamente a 
vida dos negros nos EUA, e que ela está na origem de várias disparidades significativas, "de 
(índices de) mortalidade materna à diferenças na renda e na riqueza que é passada de uma 
geração à outra". 

 Howard também explica que os negros americanos possuem renda e escolaridade menores 
que os brancos, e também são maioria na população carcerária. 

 

3. Pandemia que discrimina 

 Os protestos acontecem em um momento em que a pandemia do covid-19 já matou mais de 
100 mil pessoas nos Estados Unidos e deixou 40 milhões sem emprego. 

 Howard diz que os negros americanos sofrem de forma desproporcional com a pandemia, 
com maiores números de mortes e casos da doença nesta população. Isso porque, segundo a 
pesquisadora, os negros formam uma grande parte dos trabalhadores que estão na linha de 
frente da economia, com empregos como motoristas de ônibus, atendentes de lojas ou 
assistentes de saúde. 

 E há outros problemas gerados pelo racismo. 

 "Eles têm acesso a atendimento médico? Podem tirar um dia livre de trabalho se ficam 
doentes? Alguém paga pelo dia não trabalhado? Há hospitais em suas comunidades? Eles têm 
apoio para cuidar dos filhos, no caso de doenças? Todos esses problemas de racismo estrutural 
se agravam durante a pandemia." (…) 

 

4. A reação da Casa Branca 

 A esses fatores, diz Zelizer, se somou a resposta equivocada do governo de Donald Trump, 
que ajudou a "inflamar" a situação. 

 "As pessoas precisam de um presidente que peça calma, mas que também escute e 
responda às causas do que está acontecendo", diz ele.” 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/02/morte-de-george-floyd-4-fatores-que-explicam-por-que-o-
caso-gerou-uma-onda-tao-grande-de-protestos-nos-eua.ghtml Último acesso: 04/06/20 

 

II. “Mortes em operações policiais aumentam no Brasil, apesar da quarentena 

 

 As manifestações contra a brutalidade policial nos Estados Unidos estão repercutindo no 
Brasil, um dos países onde as forças de segurança causam mais mortes. Ativistas e protestos 
chamam a atenção para essa anomalia que tem o Estado do Rio de Janeiro como epicentro e 
que nestes tempos de pandemia se agravou. Somente em março e abril, 290 pessoas morreram 
no Estado em operações policiais, embora parte da população estivesse confinada em casa por 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/02/morte-de-george-floyd-4-fatores-que-explicam-por-que-o-caso-gerou-uma-onda-tao-grande-de-protestos-nos-eua.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/02/morte-de-george-floyd-4-fatores-que-explicam-por-que-o-caso-gerou-uma-onda-tao-grande-de-protestos-nos-eua.ghtml
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recomendação das autoridades e os crimes em geral tenham diminuído. Esse número de 
vítimas equivale a um terço dos mortos pela polícia norte-americana em todo o ano de 2019. 

 As estatísticas ainda não incluem o caso que teve maior 
repercussão nos últimos tempos, porque ocorreu em 
maio. João Pedro Pinto, 14 anos, foi a vítima mais lembrada em 
um ato neste domingo diante da sede do Governo do Estado do 
Rio e na mobilização em redes sociais sob o lema 
#VidasNegrasImportam. 

 O adolescente estava em casa no Rio, com um grupo de 
crianças, quando a polícia entrou atirando durante uma 
operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, para 
prender um traficante de drogas. Uma das quase 70 balas disparadas na casa o atingiu nas 
costas. Os agentes o levaram de helicóptero para uma base policial. Ao aterrissar, ele já estava 
morto, mas a família ficou horas sem saber de seu paradeiro. Na falta de informações, um primo 
de João Pedro pediu ajuda no Twitter enquanto sua família o procurava nos hospitais da cidade. 
Encontraram o corpo no Instituto Médico Legal (IML). João Pedro, como a maioria das vítimas 
de violência da polícia brasileira, era negro. 

 As 290 mortes por intervenção policial no Rio ― em dois meses marcados pelo confinamento 
para conter os contágios por coronavírus ― representam um aumento de 13% em relação a 
2019, ano em que as mortes já foram recorde. Só em abril, o número de mortes subiu 43% em 
relação ao mesmo mês do ano passado. No quadrimestre, o Rio soma 606 mortes pela ação 
do Estado ― 8% a mais que no mesmo período de 2019, conforme dados do Instituto de 
Segurança Pública. (…) 

 Os movimentos antirracistas brasileiros estão tentando aproveitar os protestos que abalam 
os EUA pela morte de George Floyd, (…) para chamar a atenção para a própria situação dos 
negros no Brasil em face do pouco interesse despertado pelas vítimas de violência nas favelas, 
muitas delas sob o controle de narcotraficantes ou do crime organizado. Somente quando os 
mortos por balas perdidas ou operações policiais são crianças, o assunto salta para os 
noticiários. (…)  

 Um décimo das 57.000 mortes violentas registradas no Brasil no ano passado foi causada 
por agentes das forças de segurança. Uma investigação ampla publicada recentemente 
pelo The New York Times revela vários dados alarmantes. Seus repórteres analisaram em 
detalhes as 48 mortes nas mãos da polícia em um distrito da cidade do Rio de Janeiro no ano 
passado. Metade dos suspeitos recebeu um ou mais tiros nas costas, em 25% dos casos estava 
envolvido pelo menos um policial processado por assassinato, e apenas dois uniformizados 
ficaram feridos nas operações. Um, baleado, e o outro, por ter tropeçado. 

 O Brasil compartilha com os Estados Unidos uma história marcada pela escravidão. Cinco 
milhões dos 12,5 milhões de africanos trazidos à força para as Américas pelos europeus vieram 
para cá. Embora nunca tenha tido leis de segregação como os Estados Unidos, há no país 
um racismo estrutural que faz com que os negros sejam sistematicamente mais pobres e vivam 
menos.” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-
da-quarentena.html Último acesso: 04/06/20 

 
Questões para reflexão: 
 
- Apesar de significativas diferenças socio-econômicas entre Brasil e EUA, Podemos fazer algumas 
comparações entre os países tendo como base a estrutura racial existente em ambas as sociedades, 
como enfatiza a segunda reportagem. 

Já a primeira reportagem procura analisar que fatores sociais poderiam ter levado à situação de protestos 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-da-quarentena.html
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que está ocorrendo nos EUA neste momento. Para isso, ela apresenta algumas das características da 
sociedade norte-americana em termos raciais.  

Que características são essas?  

Podemos ver semelhanças entre as características raciais existentes nos EUA e no Brasil? Quais? 

Como essas características das sociedades norte-americana e brasileira afetaram a vida de indivíduos 
como George Floyd e João Pedro?  

Existe a possibilidade dessas características sociais e raciais serem transformadas? Como? Pela ação 
de indivíduos? De grupos de indivíduos? O que você pensa a esse respeito? 

 
 
 
 

 


