Quilombos e resistência online!
O avanço da pandemia da Convid-19 em comunidades tradicionais quilombolas
vem expondo as fragilidades sociais, opressões e ainda, submetendo esses povos a
grandes riscos.

Até o início deste mês eram 53 óbitos e mais de 300 casos

confirmados entre a população quilombola no país (Observatório da Covid-19).

Além de denunciar a gravidade pandêmica à qual comunidades quilombolas estão
expostas, os números também revelam as fragilidades socioeconômicas destes
territórios.

Quilombolas e outros grupos, e comunidades tradicionais têm vivenciado essa
complexa

conjuntura

de

forma

muito

desproporcional,

sobretudo

pelo

preocupante contexto de acirramento das desigualdades. Seja pelos riscos de
proliferação da Covid-19, seja no acesso aos equipamentos de saúde pública, pelo
impacto da paralisação das atividades turísticas, no desafio do desemprego, nos
dilemas da inclusão digital para acessar benefícios sociais e/ou, ainda, em fatores
históricos de desigualdades raciais.

Ainda que sejam muitos os desafios, as comunidades vêm se articulando para
enfrentar essa situação a partir de muitas frentes. Uma delas é a mobilização de
atividades para geração de renda e manutenção de suas práticas tradicionais.
Assim, algumas comunidades estão se articulando para usar a tecnologia a seu
favor, produzindo atividades online que permita a geração de renda.

A Diaspora.Black vem apoiando algumas comunidades na elaboração de ações
para sustentabilidade, colaborando para visibilizar suas lutas e pautas ou ainda,

com treinamentos para garantir o desenvolvimento do turismo de base
comunitária (TBC), associado aos novos padrões de cuidados.

Como referência deste importante trabalho que estamos desenvolvendo em
parceria com lideranças e profissionais do turismo que anunciam roteiros em nossa
plataforma e

articulam diretamente estas agendas, destacamos as atividades

online realizada por Dona Laura, do Quilombo da Fazenda. Ela está idealizando ao
lado da Rota da Liberdade (organização de afroturismo fundada pela historiadora,
ativista cultural e griota Solange Barbosa).

Dona Laura, uma das lideranças do Quilombo da Fazenda, está oferecendo cursos
online sobre gastronomia Quilombola em parceria com a Rota da Liberdade. Nas
oficinas são apresentados os saberes e sabores tradicionais, a partir da oralidade e
através da transmissão online.

Este trabalho além de trazer contribuições na geração de renda também fortalece
a valorização dessas histórias, narrativas e serve como uma ferramenta de
visibilidade para causas e lutas dessas comunidades.

Apoie a luta Quilombola e aprenda com os sabores e saberes tradicionais!
https://eventos.diaspora.black/produto/rota-da-liberdade-sabores-e-saberes/
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