
Luta e luto na pandemia: auto-organização popular no 

Amazonas e Rio de Janeiro 

 

Rio de Janeiro e Amazonas são dois estados em posições opostas na geopolítica 

brasileira. De um lado, um centro político e econômico nacional. De outro, um enorme 

território tratado, até hoje, como uma colônia interna pelo estado brasileiro. O sistema 

de saúde expressa bem essa diferença. O Rio de Janeiro é um dos estados com a maior 

densidade de leitos hospitalares e de UTIs do Brasil. Já o Amazonas, tem uma das 

piores densidades e um sistema de saúde (público e privado) concentrado na capital. 

Só há UTIs em Manaus, cuja distância do interior é calculada em dias (ou mesmo 

semanas) de viagem de barco. 

Apesar disso, após um ano de pandemia, esses dois estados possuem as duas maiores 

taxas de mortos por Covid-19 no Brasil, o país com a pior taxa do mundo. No cotidiano 

desses estados, para além da frieza dos números oficiais e como em tantos outros 

lugares do país, são as organizações populares que vêm resistindo a uma política de 

disseminação do vírus e da doença promovida pelo estado. Nesse momento de tanta 

asfixia, de falta de oxigênio, de crimes contra a saúde pública e de mortes evitáveis que 

se avolumam, parte do trabalho de resistência é também abrir espaço para que 

possamos chorar nossos mortos e nossas dores, viver o luto, reafirmar o valor e a 

dignidade da vida.  

O ato-live “Luta e luto na pandemia: auto-organização popular no Amazonas e Rio de 

Janeiro” integra as ações do Dia Estadual de Mobilização pelo Enfrentamento da 

Pandemia nas Favelas (10), às 16h, na Plataforma Cidades em Movimento e é uma 

iniciativa do Informativo Radar Covid-19 Favelas do Observatório Covid-19 Fiocruz, do 

Laboratório Território, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade da Fiocruz Amazônia e da 

Plataforma Cidades em Movimento/ Cooperação Social da Fiocruz em parceria com  a 

Agenda Nacional pelo Desencarceramento, a Frente Estadual pelo Desencarceramento 

do Amazonas, a Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência/RJ, Grupo 

Eco Santa Marta/RJ, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré /Museu da Maré/RJ 

e Teia de Solidariedade Zona Oeste/RJ, com o objetivo de propiciar um espaço de afeto 

e solidariedade, de luto e luta, de troca e de visibilidade para as ações de resistência e 

auto-organização popular no enfrentamento da pandemia no Amazonas e Rio de 

Janeiro. 
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