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Atividade 4 - 1º Trimestre - 13.05.2020 

 
 

Leia, observe e siga as instruções abaixo. 
 

Por que os negros não comemoram o 13 de maio, dia da 
abolição da escravatura? 
Integrante da União de Negros pela Igualdade (Unegro), Alexandre Braga explica que “O 13 de maio 
entrou para o calendário da história do país, então não tem como negar o fato. Agora, para o 
movimento negro, essa data é algo a ser reelaborado, porque houve uma abolição formal, mas os 
negros continuaram excluídos do processo social”. 

Fonte: https://www.geledes.org.br/por-que-os-negros-nao-comemoram-o-13-de-maio-dia-da-abolicao-da-escravatura/ 

 

Assista ao VÍDEO, de 5 minutos, “Entenda o que é racismo estrutural!” no “Canal Preto”.  

(gratuitamente disponível online na página https://www.youtube.com/watch?v=lryL8ZAMq-E) 

Em seguida, reflita sobre a relação entre racismo estrutural brasileiro, geografia urbana e 

efeitos do Covid-19. Expresse essa relação em forma de texto, imagem ou meme. Utilize os 

dados abaixo como suporte. 

 

Reportagem, 6 de maio de 2020, Agência Pública. 

“Em São Paulo, recorde de mortes por Covid-19 ocorre onde população negra é maior. 

[Desigualdades entre os bairros também revela o racismo estrutural]. Para cada morte 

em Moema, quatro morrem na Brasilândia. 

Em São Paulo, na maior cidade do país e a que conta maior número de mortes por Covid-19, são os 

bairros onde a população negra está mais concentrada que trazem a maior quantidade de óbitos pela 

doença. Segundo a Pública apurou, dos dez bairros com maior número absoluto de mortes causadas 

pelo coronavírus, oito têm mais negros que a média de São Paulo. 

Os locais onde vivem mais negros são justamente os com menor Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). Os dez bairros com pior IDHM em São Paulo têm mais negros que a média da 

cidade. Já os dez com melhor IDHM têm menos negros que a média. Nos dez bairros com maior 

número absoluto de mortes, oito têm IDHM considerado médio, abaixo de 0,8. São justamente esses 

oito bairros onde a média de moradores negros está acima da média da cidade”. 

Fonte: https://apublica.org/2020/05/em-duas-semanas-numero-de-negros-mortos-por-coronavirus-e-cinco-vezes-maior-

no-brasil/?fbclid=IwAR0J5hKvyU9jYnRFMxW-NyGfm3ZJ5a17-k82zTlQyhtN8YcuTAWgkbT5OtY 
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