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Apresentação

Do acontecimento inesperado 
à situação prolongada
Isabel Babo1

Um conjunto alargado de pesquisadores de instituições federais 
associou-se ao grupo do GrisLab (Laboratório de Análise de Aconte-
cimentos – UFMG), em torno de um exercício hermenêutico de cons-
trução narrativa da experiência do isolamento. Daqui resultou o Diário 
da Quarentena: a pandemia de Covid-19 como acontecimento, tendo o 
grupo considerado, como mote de partida, que, face ao padecimento 
do acontecimento que a todos surpreendera e mudara a vida das socie-
dades, a organização de narrativas em forma de diário seria uma moda-
lidade de elaboração da experiência e “normalização” do acontecimento. 
Ao mesmo tempo, os pesquisadores pretendiam tecer laços de sociabili-
dade através da partilha de ideias, sentimentos, emoções e significações 
e, desse modo, criar um “espaço comum”, por meio de uma participação 
ativa e da atenção conjunta focalizada nesse projeto.

É partindo deste quadro referencial que proponho algumas conside-
rações sobre a criação de um espaço comum de diálogo e de associação, 

1. ULP/Universidade Lusófona do Porto; CICANT (Centre for Research in Applied 
Communication, Culture and New Technologies).
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para, de seguida, e em resposta ao desafio colocado na introdução da 
obra pelos organizadores Vera França, Paula Simões, Terezinha Silva, 
Fabíola Souza e Samuel Silveira, refletir sucintamente sobre o aconte-
cimento, a normalização deste, e sobre a “vivência fragmentada” a que, 
tão adequadamente, os autores se reportam. Em função disso, vou intro-
duzir as noções de situação e de experiência e dar conta de que fomos 
surpreendidos por um “acontecimento” inesperado, que se reverteu 
numa situação, a qual se prolonga no tempo e é vivida, sobretudo, no 
domínio da experiência. Por último, vou reportar-me aos diários aqui 
transcritos e à interessante metodologia que preside à organização desta 
obra e que cruza a ordenação cronológica com a organização assente nos 
problemas ou temas abordados.

A constituição de um espaço comum

A convergência de cogitações, análises, sentimentos, anseios, reali-
zada por um grupo alargado de pesquisadores, que resultou no Diário 
da Quarentena, adveio do comprometimento de todos e da focalização 
conjunta em um projeto comum. Este pode ser enunciado como preten-
dendo captar e registar o cotidiano, pensar e analisar as ocorrências e as 
suas implicações sociais e históricas, mas ainda se ouvirem e lerem uns 
aos outros e provocarem o surgimento de interesses, problemas, senti-
mentos comuns. Ora, como o filósofo canadiano Charles Taylor (2006) 
bem demonstrou, a atenção conjunta requer convergência, partilha e 
associação, e isso cria um “espaço comum”. A atenção conjunta implica 
que os parceiros prestem mutuamente atenção a um objeto ou a um 
acontecimento, partilhando também a experiência da atenção recíproca 
nesta focalização comum2

1. Como a este propósito observou Louis Quéré 
(2015, p. 17), ela caracteriza-se por uma “manifestação mútua” da foca-

2. No âmbito deste prefácio, não vou abordar as importantes distinções estabelecidas 
por Taylor entre dois tipos de focalização e entre dois tipos de espaço comum: "espaço 
comum tópico" e espaço comum não local "metatópico". De acordo com o exemplo dado 
por Taylor, a partir de uma assembleia reunida num determinado lugar surge um espaço 
comum tópico, que se distingue da criação de um espaço metatópico, “caso em que cada 
uma delas [pessoas que nunca se encontraram] dá conta de se interessar, por si própria, à 
mesma coisa” (Taylor, 2004, pp. 85-86, apud Quéré, 2015, p. 16).
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lização comum, o que ocorre na feitura deste Diário, embora na esfera 
de uma comunidade virtual assim constituída.

Na concepção desta obra de Diário conjunto, composta por uma 
pluralidade de vozes, cujo efeito, de certo modo, é reverberarem e 
remeterem entre si para um diálogo alargado, existe também a ideia 
subjacente – que tanto estimo – que mediante a relação com os outros 
o indivíduo se encontra a si mesmo. O encontro com o outro é, simul-
taneamente, uma descoberta de si próprio e, como Taylor (2009b) tão 
claramente explicou, o indivíduo requer o outro, e uma definição de si 
resulta, igualmente, das relações com os outros3

2. O ideal da autentici-
dade, que Taylor (2009 b) examinou, deve contemplar a auto-compre-
ensão ou a descoberta de si que se estrutura através da linguagem de uma 
comunidade linguística, à qual se acede através das interações dialógicas 
com os outros (os outros significativos de G. H. Mead), constitutivas 
daquilo que somos e onde existe o reconhecimento. Porque a autentici-
dade implica reconhecimento, e o reconhecimento é mútuo – entre indi-
víduos, grupos, povos –, havendo uma conexão dialógica entre identi-
dade e reconhecimento quer ao nível individual e privado quer ao nível 
social, público e político. “A tese – afirmou Taylor – é que a nossa iden-
tidade é parcialmente formada pelo reconhecimento“ (TAYLOR, 2009 a, 
p. 41). A identidade depende das relações dialógicas com os outros e o 
reconhecimento está incorporado na identidade socialmente derivada 
(TAYLOR, 2009 a, p. 49-53).

Diga-se, então, que o reconhecimento do outro passa pela ligação 
ao ethos da comunidade, na medida em que a identidade e o reconhe-
cimento intersubjetivo se situam na comunidade e na abertura a hori-
zontes de sentido. Donde, há neste Diário um “ideal de autenticidade” e 
de partilha, que convive com um princípio de identidade e de reconhe-
cimento, assim como há a criação de um espaço comum por meio de 

3. “Só posso definir a minha identidade contra um fundo de questões que importem. Pôr 
entre parêntesis a história, a natureza, a sociedade, as exigências de solidariedade, tudo 
exceto o que encontro em mim, seria eliminar toda a possibilidade de significação. Somente 
se me situar num mundo em que a história, as exigências da natureza, as necessidades dos 
seres humanos, meus semelhantes, os deveres de cidadania [...] assumam uma importância 
capital, poderei definir uma identidade própria, não trivial. A autenticidade não se opõe 
às exigências que transcendem o eu; pressupõe tais exigências” (TAYLOR, 2009 b, p. 54).
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um projeto conjunto. Esta é uma concepção muito forte que encontro 
no projeto deste Diário: é no reconhecimento e na troca com o outro 
que nos encontramos a nós mesmos e compreendemos a situação que 
vivemos, a sociedade e a história, mediante um horizonte de significação 
que se inscreve numa constelação de outros horizontes. Daí a impor-
tância do diálogo e da troca de ideias, sentimentos, emoções, conheci-
mentos e ações, e de como é valiosa a criação de um projeto e espaço 
comuns. Aplica-se aqui a argumentação do filósofo pragmático norte-
-americano John Dewey (1929) sobre a importância da conversação, na 
qual há troca social, dar e receber, permutar experiências, falar com os 
outros e consigo mesmo, individuação e socialização4

1.
Como, aliás, Quéré (2015) bem sublinhou, na linha de Dewey, um 

espaço comum é sempre um lugar de sociação e de individuação. Ou 
seja, a partir da troca, do diálogo e da partilha de emoções, sentimentos, 
interesses, há a construção de um domínio comum e da consciência de 
pertença a uma comunidade – que pode ser virtual – e também o desen-
volvimento de si. Como na análise dos públicos em Dewey (2010a), 
aquilo que confere o sentimento de pertença a um coletivo ou a um 
público é, precisamente, ele tomar consciência de si. A consciência do 
coletivo que o indivíduo integra, ou o sentimento de fazer parte de um 
coletivo (ou público), assim como o conhecimento das condições que 
o originaram, como Dewey realçou, favorecem a adesão a interesses, 
cognições, sentimentos e emoções comuns, ao mesmo tempo que o 
indivíduo pode encontrar-se a si mesmo.

Concomitantemente, há um outro aspeto essencial no Diário e que 
caracteriza esta partilha: a narrativa da experiência. Esta constitui, sem 
dúvida, a melhor forma de elaborar e configurar a experiência do acon-
tecimento.

4. Como Dewey (1929) expôs: “If we had not talked with others and they with us, we 
should never talk to and with ourselves. Because of converse, social give and take, various 
organic attitudes become an assemblage of persons engaged in converse, conferring with 
one another, exchanging distinctive experiences, listening to one another, over-hearing 
unwelcome remarks, accusing and excusing. Through speech a person dramatically 
identifies himself with potential acts and deeds [...] Thus mind emerges”  (p. 167).
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O acontecimento

Sendo o acontecimento uma entidade temporal que irrompe e nos 
apanha de surpresa, introduzindo uma descontinuidade, a doença 
causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 emergiu com caráter acon-
tecimental, afetando populações, países e tornando-se rapidamente em 
uma pandemia, designada de Covid-19, que se propagou globalmente.

O acontecimento, como analisaram vários autores tais como Jean 
Ladrière, Jean Molino, Pierre Nora, Louis Quéré, Paul Ricœur, é uma 
ocorrência empírica particular que introduz no mundo um novo estado 
de coisas, inaugurando uma situação nova e produzindo consequências. 
Ladrière (1984) considera que a noção de acontecimento pressupõe 
a noção de emergência, sendo o acontecimento, ao mesmo tempo, 
irrupção e transição, contendo a continuidade e a descontinuidade, a 
semelhança e a diferença. Como afirmou Ricœur (1991), o aconteci-
mento é a novidade por relação à ordem instituída5

2. 
Além disso, faz parte da noção de acontecimento a ideia do que acon-

tece e teria podido não ter acontecido ou, ainda, ter acontecido de outro 
modo, dada a sua natureza contingente. Ladrière (1984), justamente, 
afirmou que é da própria natureza do acontecimento que ele surja no 
mundo como contingente, imprevisível e irrepetível. Ora, no quadro 
da pandemia de Covid-19, a incerteza e a contingência estão continua-
mente presentes, como vários pesquisadores bem assinalam ao longo da 
obra, o que torna a vivência da pandemia tão difícil, assim como a nossa 
tolerância à incerteza é muito reduzida. Nessa medida, a colocação em 
narrativa da experiência permite conferir uma inteligibilidade acrescida 
ao fenómeno e à sua vivência, como os autores deste Diário bem enten-
deram, porquanto se trata de um ato hermenêutico de compreensão e 
interpretação e, ainda, de apropriação (com possível aplicação à expe-
riência).

5. “Num contexto de ação, portanto de interesse, tudo o que ocorre não é acontecimento, 
mas somente o que surpreende a nossa expetativa, o que é interessante, o que é importante; 
por isso a ordem das coisas é vista do ponto de vista das nossas preocupações, da nossa 
inquietação, logo segundo um horizonte de historicidade (…) O acontecimento é a 
novidade por relação à ordem instituída.” (Ricœur, 1991, p. 43)
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Do ponto de vista da narratologia, o acontecimento único, que 
irrompe no mundo e que introduz a descontinuidade, ganha em inte-
ligibilidade desde o momento em que é relatado em função das suas 
consequências e integrado no curso de uma história. É o futuro do acon-
tecimento que lhe confere sentido e, como advertiu L. O. Mink (1978, p. 
137), os acontecimentos do processo histórico são ininteligíveis quando 
vistos somente em relação com as suas circunstâncias imediatas. Como 
a intriga estrutura o que aconteceu à luz do final, o acontecimento é 
conectado com outros acontecimentos e adquire um carácter de neces-
sidade que lhe é conferido pelo desfecho da história. Porém, num diário 
escrito dia a dia, mês a mês, a narrativa não se estrutura em função 
do ponto final – sobretudo quando ainda estamos a viver a pandemia, 
sem saber quando será debelada – e, nessa medida, não pode adquirir 
o acréscimo de inteligibilidade que o desfecho lhe irá conferir. Apesar 
disso, as narrativas que compõem o Diário elaboram a experiência e 
conferem-lhe significado, ajudando a estabilizar o acontecimento e a 
reduzir a sua contingência. O acontecimento contingente é associado 
a outros acontecimentos, a causas, circunstâncias, razões, é comparado 
com outros acontecimentos do mesmo tipo – como com a gripe pneu-
mónica ou “espanhola” que ocorreu em 1918 e 1919 – ou é colocado 
em relação a uma ordem social, e a contingência atenua-se através da 
sua inscrição num contexto causal, com condições e possibilidades de 
ocorrência. A intriga torna a experiência temporal e o acontecimento 
inteligíveis.

Ao mesmo tempo, há um “valor de normalidade” (GARFINKEL, 
1967; BARTHÉLÉMY; QUÉRÉ, 1991) que lhe é atribuído, como os orga-
nizadores do Diário enfatizam na Introdução, não no sentido de tratar 
o acontecimento enquanto um fenómeno normal, mas possibilitando a 
sua “normalização” pela sua identificação e descrição. Quéré e Barthé-
lémy (1991, p. 67) referiram a atribuição de um “valor de normalidade”, 
que é sempre da ordem da significação, através da inscrição social e da 
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individuação (identificação) do acontecimento, da qual resulta uma 
redução da sua contingência6

1.
Como o acontecimento não é significativo em si mesmo e requer ser 

recebido, afetando alguém, seja um agente ou uma comunidade, a sua 
significação liga-se à experiência pública e ao modo como a sua ocor-
rência e consequências são, ou foram, apropriadas e vividas. Por isso, 
pretendo, de seguida, abordar a importância do valor da experiência, 
ligando-a à situação que é vivida.

A experiência do acontecimento e da situação

O acontecimento que ocorre no mundo tem consequências que 
introduzem um novo estado de coisas e inauguram uma situação nova, 
a qual se liga às circunstâncias e condições nas quais ocorre, podendo 
perdurar mais ou menos no tempo. A situação é o “conjunto das condi-
ções concretas em que se encontra o existente humano”7

2. Logo, condi-
ções e temporalidade fazem parte da noção de situação, tanto quanto 
o acontecimento é uma entidade temporal. Porém, a situação integra 
condições e outros elementos, é dotada de uma temporalidade (perdura 
no tempo, por pouco que seja), é dinâmica e liga-se ao devir das condi-
ções e circunstâncias que a determinam, às contingências, às ações 
desencadeadas, aos discursos produzidos, ao horizonte de possíveis de 
cada vez redefinido. Pode, assim, conter o inesperado e a incerteza, em 
função de um conjunto de circunstâncias, causas, ações e suas consequ-
ências, interesses, decisões, resultados inesperados ou obstáculos que se 
relacionam entre si. Sendo uma situação dinâmica, tem um desenvol-
vimento temporal ou uma duração, com um início que se desenvolve 
e evolui até um final, mediante uma trama que pode ser colocada em 

6. "L'inscription sociale et l'individuation de l'événement passent par l'attribution de ce que 
l'on peut appeler une valeur de normalité. Par là le caractère de contingence est converti en 
caractère de probabilité ou de nécessité. Cette réduction de la contingence se fait surtout 
à travers la construction d'une texture de causalité, la recherche de responsabilités, la 
détermination d'un domaine de compétence au regard des problèmes posés (du ressort de 
qui sont-ils?), et la comparaison avec des incidents similaires." (QUÉRÉ; BARTHÉLÉMY, 
1991, p. 68)

7. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências, Verbo.
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narrativa. Ora, a ideia de duração da situação, que se inicia e evolui, 
ou de processo que se desenvolve, é contrária à ideia de acontecimento 
enquanto qualquer coisa que acontece num instante e num local deter-
minados. A limitação espacial do acontecimento é um traço que o 
distingue do processo, que é contínuo no espaço8

1. O acontecimento é a 
ocorrência localizada no espaço e no tempo. 

A pandemia, que se iniciou numa data e local específicos, alastrou 
geograficamente, ostenta um desenvolvimento, prolonga-se (mais ou 
menos) no tempo e terá um desfecho. Poderá dizer-se que é da ordem do 
processo9

2, detém um devir (este está explícito na linguagem que se usa 
para falar do fenómeno: “as fases da pandemia”, “os surtos”, “as ondas”, 
o início, fim e renovação do “estado de emergência”, as fases do confina-
mento, etc.), em direção a um desfecho indeterminado. É, por isso, que 
este Diário se estrutura de acordo com uma temporalidade, que segue 
uma ordem cronológica: de março a setembro de 2020. Entretanto, a 
ordem cronológica entrecruza-se com a ordem narrativa10

3 em torno 
de temas-problemas identificados, como irei referir no final, criando a 
possibilidade de diferentes recepções e leituras, porque o Diário se orga-
niza segundo duas ordens: cronológica e problemática, esta última de 

8. E. M. Zemach (For Ontologies, apud Rossi, 1995, p. 250) distingue as quatro entidades 
seguintes: os “acontecimentos” são entidades limitadas no espaço e no tempo; as “coisas” 
são entidades limitadas no espaço e contínuas no tempo; os “processos” são entidades 
contínuas no espaço e limitadas no tempo; os “tipos” são entidades contínuas no espaço 
e no tempo. Ou seja, a limitação espacial do acontecimento distingue-o do processo. O 
acontecimento é uma entidade de curta duração, é o que “acontece”, enquanto o processo 
é limitado no tempo mas contínuo no espaço.

9. A limitação do processo no tempo coloca-se, sobretudo, em relação às coisas que são 
entidades contínuas no tempo e limitadas no espaço (E. M. Zemach, apud Rossi, 1995, p. 
250).

10. A construção de um relato estabelece relações de ordem cronológica e de ordem 
configurativa entre acontecimentos. A tensão ou a competição entre estes dois aspectos 
constitui, segundo Ricœur (1980), a estrutura de base da narrativa. Ricœur (1980, p. 22) 
fala da “estrutura dialéctica da narrativa como combinação entre figura e sequência no 
ato configuracional”. O factor sucessão pode ser dado com maior evidência se a dimensão 
sequencial é mais importante, enquanto que o aspecto da totalidade temporal é sobretudo 
dado pela configuração narrativa.
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questionamento e análise de temas-problemas11
4. Como é muito opor-

tunamente dito no tópico “palavras finais”, o Diário constrói-se como 
uma “narrativa emergente” (ARQUEMBOURG, 2011, apud Diário da 
Quarentena). 

Voltando ao processo, este é vivido em termos de situações que se 
sucedem, as quais são experienciadas individual e coletivamente. Ou 
seja, a situação é vivida pelos indivíduos e, como Quéré (1997, 2000, 
2005) tão bem explicou, releva do registo da organização da experi-
ência. No caso, a situação de pandemia é vivida ao nível da experiência 
pessoal e coletiva e desencadeia reações emotivas, cognitivas e práticas 
de inquietação, medo, ansiedade, precaução, proteção, negação, etc. 

Para Dewey (1929, 2010 b), que tratou a experiência e a situação do 
ponto de vista da pragmática, a situação é o campo de atividade no qual 
se processa a interação entre o organismo e o meio e é objeto de uma 
experiência. Segundo o autor, a experiência acontece entre indivíduo 
e meio, entre estes e outras pessoas ou objetos, resultando de relações 
intersubjetivas, da comunicação, da exposição aos acontecimentos, 
objetos e pessoas que afetam o indivíduo, e às condições do meio 
ambiente. A experiência é, assim, da ordem de uma transação subje-
tivante e objetivante entre um indivíduo e o seu meio, ou função da 
transação que acontece entre ele e aquilo que, naquele momento, cons-
titui a situação. Esta última é constituída por quaisquer condições que 
interagem com necessidades pessoais, desejos, objetivos e capacidades 
para criar a experiência e, nessa medida, liga-se à experiência pessoal ou 
coletiva, à maneira como as pessoas a vivem, como são afetadas e como 
lhe respondem. Logo, a experiência é indissociável do meio e da situ-
ação, constituindo-se de acordo com o princípio da interação.  Como 
Quéré (2005) observou, “Há experiência quando há transação entre 

11. Tratando-se de um diário, a ordem narrativa não se contrapõe à ordem cronológica 
e também não a elimina. Na composição narrativa, que se produz a partir do final, 
o acontecimento é conectado com outros acontecimentos e adquire um carácter de 
necessidade. A sequência “um depois do outro” da cronologia torna-se “um por causa do 
outro”, revestindo a narrativa de uma força explicativa. A “operação configurante” (Mink, 
1978) consiste em apreender um elemento ou um acontecimento colocando-o em relação 
com outros elementos ou acontecimentos, compondo-os numa totalidade inteligível 
(Babo, 2006, p. 278-281).
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duas coisas que não são exteriores uma à outra, por exemplo, entre um 
organismo e o meio que o rodeia, em que cada um deles é afetado pelo 
outro e reage segundo a sua constituição”. (QUÉRÉ, 2005, p. 64)

A noção de experiência aplica-se ao acontecimento e à situação. 
Em “a individualização dos acontecimentos no âmbito da experiência 
pública”, Quéré (2000, 2011) esclarece que o sentido do acontecimento 
é determinado pelo modo como ele é experienciado e afeta uma comu-
nidade, como é recebido e apropriado na experiência pública. Porque a 
experiência é também “o lugar de uma formação e uma transformação 
de si mesmo (ipséité), via uma compreensão de si posta à prova pelos 
acontecimentos que compreendemos” (QUÉRÉ, 2011, p. 30).

Na situação da pandemia, o Diário que aqui se apresenta resulta 
do modo como os pesquisadores articulam, segundo modos e graus 
de intensidade diferentes, a afeção e a passibilidade, o fazer e o reagir, 
a receptividade e a atividade, a sensibilidade e o intelecto, e segundo 
diversas combinações. Todos experienciam a situação de perigo do 
contágio e da doença que alastram e cada um vive, à sua maneira, a 
experiência do isolamento e do confinamento, do receio de contagiar e 
ser contagiado, sofrendo a situação de acordo com as suas condições e 
com as significações que lhe atribuem, com as explicações a que aderem 
e que elaboram, com as expectativas que constituem. Enfim, com o 
modo como são afetados, como sentem a situação, se apropriam dela e 
lhe reagem, mas também como a interrogam e avaliam. A pragmática da 
experiência integra estas dimensões de organização do comportamento 
ou da atividade e de questionamento ativo ou de exploração, aspeto 
este de interesse heurístico que se encontra, justamente, no Diário da 
Quarentena. 

Ter uma experiência, para Dewey (1938), tem o sentido de conduzir 
uma pesquisa, um questionamento ou interrogação (inquiry). A defi-
nição da situação, ou do acontecimento, é o resultado de uma pergunta, 
na sequência da qual as características emergem pela linguagem (no 
caso, a situação identificada como “pandemia”) e pelo discurso. A situ-
ação indeterminada é objeto de uma definição, após desencadear-se um 
questionamento, porque a experiência suscita indagações e Dewey liga 



PREFÁCIO 33

o pensamento reflexivo aos acontecimentos da experiência quotidiana12
1. 

O autor dá uma definição de pesquisa (inquiry):

A indagação (pesquisa, questionamento) é a transformação controla-
da ou direcionada de uma situação indeterminada numa situação tão 
determinada nas suas distinções e relações constituintes que conver-
te os elementos da situação original num todo unificado. (DEWEY, 
1938, p. 108)13

2.

Constatar que a situação requer indagação e que é problemática é o 
primeiro passo para o questionamento14

3 :

Indagação e questionamento (inquiry and questioning), até um cer-
to ponto, são termos sinónimos. Perguntamos (indagamos) quando 
questionamos; e perguntamos quando procuramos o que quer que 
seja que responda a uma pergunta. Assim, é da própria natureza da 
situação indeterminada que evoca a indagação ser questionável; ou, 
em termos de atualidade em vez de potencialidade, de ser incerta, 
instável, confusa. (DEWEY, 1938, p. 105)15

4 .

12. Como J. Zask (2010) sublinha a este propósito: “A correlação entre viver uma situação 
problemática, experimentar (éprouver) as consequências das suas próprias atividades e 
reconstruir o quadro da experiência agindo sobre essas condições a fim de poder reatar o 
continuum das experimentações, é o que Dewey designa tanto como ‘pesquisa’ (enquête; 
inquiry) como ‘desenvolvimento da individualidade’ “ (J. ZASK, 2010, p. 31).

13. “Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminate situation into 
one that is so determinate in its constituent distinctions and relations as to convert the 
elements of the original situation into a unified whole.” (DEWEY, 1938, p. 108)

14. “The unsettled or indeterminate situation might have been called a problematic 
situation. This name would have been, however, proleptic and anticipatory. The 
indeterminate situation becomes problematic in the very process of being subjected to 
inquiry. (...) To see that a situation requires inquiry is the initial step in inquiry.” (DEWEY, 
1938, p. 107)

15. “Inquiry and questioning, up to a certain point, are synonymous terms. We inquire 
when we question; and we inquire when we seek for whatever will provide an answer to a 
question asked. Thus it is of the very nature of the indeterminate situation which evokes 
inquiry to be questionable; or, in terms of actuality instead of potentiality, to be uncertain, 
unsettled, disturbed.” (DEWEY, 1938, p. 105)
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Dewey associa a inquirição à “situação problemática”16
1. Viver uma 

situação problemática, experimentar as consequências dos seus atos 
ou das ações coletivas em comum, organizar o quadro da experiência, 
constitui uma exploração. Aquele que é interpelado por um problema, o 
questiona, organiza reações ou respostas em função das consequências 
sentidas e das expectativas que elabora em torno das soluções possí-
veis, empenha-se numa tarefa de determinação da situação. A teoria de 
Dewey considera que é próprio da situação ser indeterminada e que o 
questionamento, segundo a lógica do senso comum ou científica, confi-
gura os elementos que a constituem (a pesquisa – inquiry – pode ser 
conduzida ao nível da experiência individual ou coletiva, por indivíduos 
ou por especialistas, ou seja, ao nível do senso comum ou da ciência). 
Como resultado da pesquisa, a situação determinada é “fechada” ou 
“universo de experiência” (DEWEY, 1938, p. 105), porque o questiona-
mento permite ligar entre si as componentes ou características da situ-
ação. Nessa medida, a situação se estabiliza (poderia também se dizer 
“normaliza-se”), porque se estabelece uma conexão integrada entre os 
seus elementos e as suas relações constitutivas num “todo unificado”, 
que é objeto de experiência. 

A situação pode, então, ser entendida como um “todo contextual” e 
existencial (e não universal) (DEWEY, 1938, p. 66). Para tal, requer uma 
combinação dos seus elementos, nos quais se incluem as suas condições 
e circunstâncias, para ter sentido e se tornar num “todo contextual”17

2.
Do mesmo modo que a inteligibilidade do acontecimento advém da sua 
constituição em uma “unidade inteligível” (QUÉRÉ , 1997).

16. A situação problemática é tratada, posteriormente, por outro autor da Escola de 
Chicago, Joseph Gusfield (1981), que liga a experiência pública da situação à constituição 
do problema público. A definição proposta por Gusfield, na obra The culture of public 
problems: drinking-driving and the symbolic order (1981), é a seguinte: uma situação 
torna-se um problema público quando adquire uma dimensão ‘societal’. É assunto de 
conflitos, controvérsias ou debates de opinião no espaço público e requer ser tratada pela 
ação dos poderes públicos, das instituições ou dos movimentos sociais.

17. “What is designated by the word “situation” is not a single object or event or set of 
objects and events. For we never experience nor form judgments about objects and events 
in isolation, but only in connection with a contextual whole. This latter is what is called a 
‘situation’.” (DEWEY, 1938, p. 72)
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Assinalo, pois, como a ideia de experiência “fragmentada” se aplica 
à situação da pandemia em curso que os autores estão (estamos todos) 
a viver e que é tão bem enunciada na introdução deste Diário; cito: 
“exatamente pela natureza ainda fragmentada de nossa aproximação 
desse acontecimento ‘pandemia’, marcada muito mais pela vivência do 
que pelo distanciamento analítico”. Ora, isto ocorre porque se trata da 
experiência de uma situação em devir, cujo desfecho é incerto e desco-
nhecido, e que não constitui, ainda, na verdadeira acepção da palavra, 
um “todo contextual” integrado em uma “unidade inteligível”. 

A partilha da experiência

Entretanto, é importante lembrar que a “experiência partilhada” 
importa social e historicamente. A experiência humana é uma transação 
entre “organismos aculturados” e um meio sociocultural, composto por 
instituições, usos e costumes, crenças, meios de comunicação, ideias, 
etc., tanto quanto por objetos, criaturas e coisas. Este meio é também um 
ecossistema que é, sempre, uma rede e uma ecologia de relações. 

O homem é um ser que vive em associação com outros, em comuni-
dades que possuem a linguagem, e a pesquisa é um modo de atividade 
socialmente condicionado e com consequências culturais. Por isso, a 
pesquisa e o questionamento, como a participação (política, ética, jurí-
dica, económica, etc.), são da ordem do poder dos indivíduos sobre as 
condições que os afetam. 

A situação de incerteza conduz a que os indivíduos coloquem ques-
tões, sobretudo àquilo que é indeterminado, contingente, incerto ou 
que constitui problema. “O mundo das coisas empíricas – como adverte 
Dewey (1929, p. 42) – inclui o incerto, o imprevisível, o incontrolável e 
o perigoso”18

3 .

18. “Man finds himself living in an aleatory world; his existence involves, to put it baldly, 
a gamble. The world is a scene of risk; it is uncertain, unstable, uncannily unstable. Its 
dangers are irregular, inconstant, not to be counted upon as to their times and seasons. 
Although persistent, they are sporadic, episodic.” (DEWEY, 1929, p.41)
“We confine ourselves to one outstanding fact: the evidence that the world of empirical 
things includes the uncertain, unpredictable, uncontrollable, and hazardous.” (Dewey, 
1929, p. 42).
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No Diário da Quarentena há interrogação e organização da experi-
ência da situação da pandemia. Ao mesmo tempo, ao ser “questionável” 
(DEWEY, 1938, p. 109), uma situação também define limites para possí-
veis tópicos e para aquilo que pode ser problematizado, perguntado ou 
afirmado sobre esses tópicos. É assim que, no Diário da Quarentena, 
há nove temas questionados: cotidiano, política-governo, política-país, 
cenário internacional, grupos vulneráveis, saúde, ciência e educação, 
religião, mídia e entretenimento. A pertinência destes temas e o caráter 
problemático intrínseco que eles contêm tornam o Diário em uma elabo-
ração narrativa da experiência com caráter analítico, social e histórico, 
mas igualmente prático, com dimensões subjetivas e objetivas, emotivas, 
de entendimento e julgamento.

A obra constitui um questionamento e uma pesquisa multiface-
tados das experiências (individuais e coletivas) do acontecimento e da 
situação problemática, conduzida por especialistas pesquisadores que 
interrogam, analisam, contextualizam social, cultural e historicamente 
o acontecimento e a situação, e cujas preocupações abrangem campos 
diversos, que se estendem da saúde à política, educação e ensino, 
economia, cultura e vida cotidiana. O Diário coletivo da Quarentena, 
escrito a várias mãos, resulta de diferentes pontos de vista e vozes e 
forma um espaço comum de partilha e associação.
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Introdução1 

I - “Querido Diário, […]” 

Alguns cientistas, nos círculos acadêmicos, já apontavam essa possi-
bilidade. Também no campo da ficção científica, sobretudo em filmes, 
situações distópicas semelhantes foram projetadas. Mas nós, pessoas 
comuns, nem em sonho imaginávamos o acontecimento que estava 
prestes a alterar completamente nosso cotidiano e nossas vidas. E de 
uma hora para a outra fomos acometidos por uma pandemia de alcance 
mundial, que atinge milhões de pessoas, provoca milhares de mortes 
todos os dias, impõe o isolamento social, proíbe viagens e contatos, 
modifica e dificulta nosso trabalho, suspende nossos rituais.

As gerações que viveram a gripe de 19182 praticamente não estão 
mais aqui. Mesmo as gerações que sofreram mais duramente a Segunda 

1. Agradecemos ao CNPq, à CAPES, à FAPEMIG e às nossas instituições de 
origem (UFMG, UFSC e UFOP) o apoio ao desenvolvimento de nossos projetos.
2. O primeiro caso da doença foi registrado nos Estados Unidos, sendo as tropas 
americanas apontadas como uma das responsáveis por sua propagação devido 
a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Diferente da pandemia do 
novo coronavírus, que também é associada a China, possível local de origem da 
doença, a gripe de 1918 ficou conhecida como gripe espanhola, devido ao papel 
da imprensa local na cobertura e divulgação da pandemia. Mesmo intensamente 
afetados pela doença, os países europeus envolvidos na guerra optaram por 
censurar as informações sobre a doença para não afetar o embate.



DIÁRIO DA QUARENTENA40

Guerra Mundial já constituem uma minoria. E principalmente nós, brasi-
leiro/as, que de fato nunca tivemos uma experiência de guerra, sempre 
olhamos com distanciamento o cenário de catástrofes que acometem 
populações inteiras. Então, é difícil — está longe de nosso horizonte do 
possível — pensar que viveríamos uma situação de tamanho impacto. 
Assim, quando o vírus constatado na China, no final de 2019, chega 
na Europa, em fevereiro de 2020, e provoca uma primeira morte no 
Brasil no mês de março, nossa reação é de espanto, incredulidade e 
desorientação. Que coisa é essa de “vírus mortífero”? Como assim, fazer 
isolamento? Como assim, suspender aulas, trabalho fora de casa, usar 
máscara, evitar contatos? E até quando — até maio? Até agosto?

Pouco a pouco, então, nos demos conta. Estávamos (estamos) vivendo 
um acontecimento inédito em nossas vidas. Estávamos (estamos) 
vivendo “O ACONTECIMENTO”. Com toda a desorientação, a inde-
finição, a ruptura da normalidade que caracterizam um acontecimento 
com letras maiúsculas.

Somos pesquisador/as de instituições federais e participamos exata-
mente de um Laboratório de Análise de Acontecimentos - GrisLab3

1, criado 
em 2013. Em sete anos de atividade, temos analisado diversos aconte-
cimentos que atravessaram o Brasil durante este período. E de repente 
nos defrontamos com um novo acontecimento, de proporções inéditas. 
Como lidar com ele? Analisar um acontecimento é uma coisa. Viver 
um acontecimento é outra. O sociólogo francês Louis Quéré (2012) 
nomeia duas vidas do acontecimento (conforme falaremos adiante). Um 
acontecimento existe primeiramente em sua dimensão sensível, feno-
mênica; ele é sentido na pele, torna-se vivência para aqueles que dele 
participam. Esta é sua primeira vida. Mas Quéré identifica ainda uma 
“segunda vida”, quando o acontecimento se torna objeto simbolizado, 
é colocado em discurso. Naturalmente, são dimensões imbricadas, e tal 
distinção tem antes um alcance analítico; na prática, é quase impossível 
distinguir o momento em que vivenciamos um acontecimento daquele 

3. O GrisLab é uma atividade de pesquisa e extensão que tem o objetivo de 
acompanhar, analisar e debater acontecimentos da atualidade a partir da 
repercussão que alcançam em diversos dispositivos midiáticos, dos veículos de 
imprensa às redes sociais digitais. As análises dos acontecimentos são publicadas 
no site grislab.com.br.
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em que falamos dele, construímos sua narrativa. Contudo, as primeiras 
narrativas, coladas no sensível, são fragmentadas e carecem da distância 
necessária para uma apreciação. É apenas depois do acontecimento, 
após a fase chamada de “normalização”, que um acontecimento pode, de 
fato, ser apreendido em sua inteireza e suas consequências. E é aí então 
que uma narrativa, ou mais de uma, ganham corpo e se consolidam. 

Assim, em nossa reunião de trabalho do GrisLab, em meados de 
março, no momento em que também no Brasil as atividades começaram 
a ser suspensas (inclusive as aulas), nos deparamos com a questão: o 
que fazer — continuar trabalhando normalmente? Pautar e analisar a 
pandemia? Mas o que era para nós, naquele momento, a pandemia? 
Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, qual seria seu alcance, 
sua duração, suas consequências. 

Foi, então, que surgiu a ideia de um “Diário da Quarentena” — um 
diário que iria cumprir duas finalidades. A primeira delas, entendemos 
agora, era de sobrevivência. Manter nosso trabalho conjunto, através de 
reuniões semanais à distância, foi uma forma de nos apoiarmos, de sentir 
a segurança da coesão naquele momento de quarentena. E, de fato, toda 
sexta-feira, ao longo de 24 semanas, nosso momento de encontro nos 
proporcionava a oportunidade de trocar ideias, exercitar nossa reflexão, 
partilhar dúvidas e angústias. A segunda finalidade diz respeito aos obje-
tivos do GrisLab e à sua manutenção. Nosso laboratório é um projeto de 
extensão que tem o compromisso não apenas de indagar sobre o leque 
de sentidos instaurados por determinados acontecimentos, mas sobre-
tudo de disponibilizar nossas leituras, partilhar nossa reflexão com um 
público externo à universidade. Naquele momento em que ficamos de 
certa forma paralisados, atravessados pela perplexidade, registrar o que 
estava acontecendo foi a nossa forma de contribuir e prestar contas ao 
nosso entorno. 

E por que um Diário? Exatamente pela natureza ainda fragmentada 
de nossa aproximação desse acontecimento “pandemia”, marcada muito 
mais pela vivência do que pelo distanciamento analítico. Nossa proposta 
foi de fazer registros quase diários dessa vivência (quase) enclausurada, 
que incluía desde nossos sentimentos e reações pessoais ao que está-
vamos vivenciando e presenciando até a maneira como percebíamos as 
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afetações sofridas pelas pessoas, grupos e sociedades ao nosso alcance. 
Um diário de bordo, um caderno de notas, registrando cotidianamente o 
desenrolar do acontecimento, suas fases, o público atingido, as medidas 
tomadas ou não tomadas para lidar com ele, a maneira como veio sendo 
falado, buscando captar suas duas vidas: a maneira como “sofremos” o 
acontecimento; a maneira como ele se desdobrava em narrativas plurais.

Passados seis meses, depois de 25 reuniões, e ainda sem noção de 
quando e em que circunstâncias a pandemia vai terminar, avaliamos que 
tínhamos acumulado um material rico e instigante, o que nos estimulou 
a uma primeira síntese, bem como à sua divulgação. Procedemos, então, 
a uma revisão do material, que estava disposto cronologicamente, 
buscando agrupamentos dentro de categorias temáticas. Estamos ainda 
vivendo o acontecimento em sua primeira vida; através do Diário, cole-
cionamos flashes dessa vivência, reproduzindo-os em pequenos textos. 
Neste trabalho de edição do material, buscamos organizá-lo narrativa-
mente, dando uma segunda vida ao acontecimento. 

II - O que é uma narrativa? 

O termo narrativa tem sido muito usado em nossos dias. Construir 
uma narrativa, narrativa dominante, disputa de narrativas são expres-
sões frequentes. Então vale perguntar: o que é mesmo “narrativa”? É 
sinônimo de discurso? Sinônimo de texto?

Não são sinônimos - cada conceito traz sua particularidade, seu viés 
compreensivo próprio. Narrativas são construções verbais que retratam 
e organizam temporalmente uma experiência; elas ajudam a constituir a 
realidade, estabelecendo um agenciamento temporal (o encadeamento 
das ações ao longo do tempo), conferindo forma e sentido ao que acon-
tece. Paul Ricoeur (1983) nos ensina que as narrativas cumprem duas 
funções: uma função prática, na medida em que se inserem na realidade 
e interferem no comportamento dos indivíduos, e uma função mítica, 
mesclando-se e ajudando a conformar as crenças de um grupo. Nome-
ando de outra maneira esta função mítica, podemos chamá-la de função 
cognitivo-ideológica; narrativizar é uma forma de conhecer, dar inte-
ligibilidade a um acontecimento, adequando nossa compreensão aos 
valores e interesses que regem uma coletividade.
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Seguindo a hermenêutica de Ricoeur, a pesquisadora Jocelyne 
Arquembourg (2011) desdobra a dinâmica de compreensão instau-
rada pela atividade narrativa nas operações de conexão e adscrição. A 
operação de conexão religa ações, agentes, finalidades e circunstâncias 
com determinadas consequências; a operação de adscrição aponta o 
“quem” da ação ou acontecimento. Esta última inscreve o agente central, 
aquele que conduz a narrativa ou em torno do qual ela gira.

Lambert e Arquembourg destacam, ainda, que a narrativa se desen-
volve em função de uma finalização; é o fim da narrativa que conduz 
sua dinâmica: “toda narrativa é composta ao mesmo tempo em vista e à 
vista de seu fim” (LAMBERT; ARQUEMBOURG, 2005, p. 14). Porém, 
esta finalização nunca é totalmente definitiva, e outros fins podem ser 
interpostos posteriormente. Assim, Arquembourg (2011) distingue dois 
tipos de narrativas: concluídas (récits accomplis) e emergentes (récits 
émergents). Narrativas concluídas retornam aos fatos e se voltam para 
o passado. Narrativas emergentes “estão voltadas para a atualidade e, 
dessa maneira, estão orientadas para o futuro e para o horizonte de uma 
narrativa que virá” (CABRAL SALLES, 2020). 

Nosso Diário veio sendo escrito e inscrito no dia a dia de nossa 
vivência da quarentena; seguiu, portanto, um encadeamento temporal, 
ao mesmo tempo em que procurava traduzir e compreender nossa expe-
riência, enquanto coletividade brasileira, da pandemia. Nossas análises 
cotidianas constituíram narrativas emergentes, na tentativa de entender 
e dar sentido ao acontecimento. A edição de nosso Diário, neste 
momento, não chega a ser uma narrativa acabada - pois a pandemia 
ainda não acabou, e o futuro ainda é incerto - porém, tenta olhar para 
o que passou, ao longo desses seis meses, e projetar o que virá. Como 
dissemos acima, construir uma narrativa obedece a uma linha condu-
tora; ela conta o desenrolar de ações ao longo do tempo, promovidas 
por agentes (actantes), em determinadas circunstâncias. Buscando dar 
inteligibilidade a um acontecimento, ela tanto retrata o que se passou 
(portanto, é dirigida pelos fatos que conta) como é uma forma de explicá-
-los e ordená-los. E essa construção segue uma perspectiva conduzida 
pelo olhar do(a) narrador(a). 
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Para apresentar nossa linha condutora, ressaltar a perspectiva que 
guiou o encadeamento das ações sucedidas nos primeiros seis meses de 
pandemia, necessitamos explicitar antes a concepção de acontecimento 
que guiou nosso trabalho.

III - Acontecimento: ruptura, afetação, novos sentidos 

De modo geral, as noções de acontecimento e fato são frequente-
mente utilizadas como sinônimos. A teoria do jornalismo promove uma 
articulação distinta entre elas: acontecimento se aproxima do conceito 
de notícia e diz respeito àqueles fatos que se destacam e merecem ser 
noticiados. Quando narrativizados e re-construídos no espaço discur-
sivo instaurado pelos media, os fatos ganham a dimensão de aconte-
cimentos que não se esgotam no simples ato de “dar a ver” algo que 
deve ser conhecido por todos; no cenário contemporâneo, a observação 
e apreensão de um acontecimento necessitam da atuação da mídia, bem 
como da constante conversação e manifestação do público que busca 
entender e solucionar questões levantadas por um acontecimento visto 
como particular (QUÉRÉ, 2011).

Sem dúvida, os acontecimentos incitam a palavra e se traduzem em 
narrativas. Porém, tratar o acontecimento apenas como uma construção 
discursiva neutraliza aquilo que o caracteriza — a possibilidade que 
ele instaura de criação de novos sentidos, o desencadeamento de um 
novo campo de ações. O acontecimento se produz para alguém, provo-
cando uma ruptura com atos ou experiências anteriores e abrindo para 
o inesperado; ao surpreender, ele se traduz em narrativas, intervenções 
e reformulação dos quadros de sentido. Segundo Louis Quéré (2005), o 
acontecimento “aparece” não como uma entidade já determinada, mas 
deve ser apreendido através da interpretação e questionamento de seus 
múltiplos sentidos. O acontecimento pede para ser compreendido e nos 
auxilia a compreender o que ocorre no mundo, impulsionando-nos a 
ordenar, reflexiva e narrativamente, os eventos que o precederam e que 
podem sucedê-lo.

A essa construção narrativa, a esse momento em que, buscando 
compreender e ordenar o acontecimento, ele é colocado em discurso, 
Quéré dá o nome de segunda vida do acontecimento. A primeira vida 



INTRODUÇÃO 45

aponta para o modo como ele emerge e ganha concretude na experi-
ência. Esse tipo de acontecimento acarreta “reações espontâneas, base-
adas nos hábitos, na percepção direta e na emoção.” (QUÉRÉ, 2012, p. 
24). O segundo tipo de acontecimento diz respeito a um processo de 
simbolização que traz uma nova dimensão à ocorrência e realiza-se 
através da comunicação. Ele assume uma dimensão discursiva e passa a 
integrar a organização de nossa conduta.

Essas duas formas do acontecimento coexistem em nossa ex-
periência e, enquanto entes capazes de julgamento, estamos 
constantemente em via de converter acontecimentos existen-
ciais em acontecimentos-objetos, essencialmente com efeitos 
práticos, ou seja, de maneira a ser capaz de intervir no curso 
dos acontecimentos, a atenuar seu impacto, a domesticá-los 
um pouco. (QUÉRÉ, 2012, p. 24)

Enquanto narrativa do fato, o acontecimento é tratado como algo que 
se localiza no tempo e no espaço, podendo ser identificado, descrito e 
relacionado a eventos passados, presentes e futuros. “É o acontecimento 
que torna compreensível o seu passado e o seu contexto, em função do 
sentido novo cujo surgimento ele provocou” (QUÉRÉ, 2005, p.60). Mas 
existem acontecimentos que elucidam e modificam contextos e experi-
ências anteriores, fazendo surgir novos entendimentos e sentidos acerca 
do passado, do presente e do futuro. 

Sob esse viés, enquanto novo sentido produzido sobre o mundo, o 
acontecimento é percebido como um fenômeno que afeta e transforma 
aqueles que tentam apreendê-lo. Dito de outro modo, ao quebrar a 
normalidade e a sequência natural das coisas, o acontecimento alarga 
o horizonte para alternativas impensadas; ele convoca passados esque-
cidos e abre o presente para novos futuros. É justamente essa capaci-
dade que o acontecimento possui de alargar o horizonte do possível que 
lhe confere, segundo Quéré (2005), um poder hermenêutico. Tal poder 
associa-se à capacidade do acontecimento de fazer agir e falar: ele dá 
origem a um processo de investigação e avaliação, sendo que os posicio-
namentos assumidos pelos atores nos acontecimentos dizem dos valores 
de uma sociedade.
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O acontecimento possui duas dimensões: tanto ele é um fato (uma 
ocorrência) como o fenômeno reflexivo que ele desencadeia. Tais dimen-
sões estão intrinsecamente articuladas, pois o acontecimento deve ser 
visto, ao mesmo tempo, como um evento que “acontece” e que “acontece 
a alguém”. Assim, os sujeitos se constituem na medida em que refletem e 
“processam” os acontecimentos que modificam suas vidas. Dessa forma, 
enquanto o acontecimento adquire sua identidade, “a partir das práticas 
que o amarram e dos discursos que lhe designam” (FRANÇA, 2011, 
p.66), os sujeitos que são afetados pelo acontecimento também cons-
troem “sua individualidade através de sua confrontação com o aconteci-
mento” (QUÉRÉ, 2011, p.24).

Entretanto, Quéré (2011) destaca que a relevância do acontecimento 
se dá a partir das consequências, dos questionamentos que ele gera, ou 
seja, em seus desdobramentos futuros. Para o autor, acontecimentos 
“não preexistem à sua configuração em uma cena de aparição; eles 
tomam forma incorporando mediações simbólicas que são, por defi-
nição, públicas, partilhadas, transcendendo os indivíduos, acessíveis a 
todos e passíveis de serem observadas e descritas” (QUÉRÉ,1992, p.88).

Como enfatizamos acima, o acontecimento, por seu caráter proble-
mático, nos afeta e nos impulsiona a falar e a agir sobre ele. A obser-
vação e a tentativa de responder a um acontecimento nos levam a tentar 
localizá-lo em um campo, em uma situação que nos permita estabelecer 
comparações, gerar alternativas e formular respostas satisfatórias. Sob 
esse aspecto, o acontecimento pode ser determinado e ganhar individu-
alidade não só pelas características que possui como fato, mas também, 
e sobretudo, pelo processo em que aparece para um público capaz de 
julgar, de formar opiniões e de responder por meio de ações. Assim, 
para apreendermos um acontecimento, é preciso que o transformemos 
em uma unidade inteligível (QUÉRÉ, 1995, p.95), isto é, precisamos 
situá-lo no tempo e no espaço, dar-lhe um nome, categorizá-lo, explicá-
-lo, conferir-lhe certa estrutura narrativa através do uso da linguagem.

Esse processo de descrição do acontecimento é uma tentativa de 
organizá-lo segundo nossos esquemas de percepção, esquematização 
e conceituação de maneira a possibilitar sua análise. Tal tentativa 
também abrange a escolha dos quadros de sentido ou enquadramentos 
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(GOFFMAN, 2012) que irão orientar a descrição do acontecimento e 
realçar seus aspectos mais relevantes. A escolha dos quadros de sentido 
que vão emoldurar um acontecimento prepara e arranja as interações 
vivenciadas em torno dele. “A significação de um acontecimento se dá e 
se constrói situando-o dentro de um quadro de referências e de valores 
coletivamente compartilhados e que estabelecem princípios de inteligi-
bilidade que não são individuais, mas claramente sociais e históricos” 
(FRANÇA, 2011, p. 69).

O que incita nossa reflexão é a possibilidade de tomar o aconteci-
mento como momento de ruptura e de reorganização, como ocorrência 
que afeta indivíduos e coletividades, instaura novos sentidos, provoca 
experiências, desdobra-se em narrativas, convoca e constitui públicos 
específicos, descortina campos problemáticos, reorganiza a intervenção 
dos sujeitos sociais. Assim, os acontecimentos podem se configurar 
como termômetros de momentos sociais específicos.

Especificamente no campo da Comunicação, as possibilidades 
abertas por esse debate resultaram numa perspectiva de estudos que 
toma a constituição dos acontecimentos como um momento revelador 
dos valores de uma sociedade, da estruturação e organização da experi-
ência pública. 

Esta maneira de problematizar a questão do acontecimento veio 
conduzindo nosso trabalho no âmbito do GrisLab e, neste momento, 
orienta nossa leitura do acontecimento Pandemia. Resumindo em 
alguns pontos-chave o seu desdobramento em uma grade analítica, 
cinco aspectos se destacam:

• ruptura: o acontecimento incide e provoca mudanças e rupturas 
em nosso cotidiano;

• passibilidade/poder de afetação: públicos diferenciados são 
afetados; 

• poder hermenêutico: essa ruptura da normalidade suscita novos 
significados e alarga o horizonte de sentidos, tem um poder reve-
lador;

• pano de fundo pragmático: diferentes medidas e ações são 
instauradas;
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• campo problemático: a conscientização do alcance e dos danos 
provocados pelo acontecimento exige que ele seja percebido e 
tratado como um problema público.

Um último aspecto — mas este não é possível ainda avaliar — é a 
retomada da normalização, a maneira como se dá o “apaziguamento” do 
acontecimento.

Tais questões serviram como pano de fundo da nossa leitura coti-
diana da pandemia num período de seis meses: de final de março até 
final de setembro de 2020.
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O dia a dia da pandemia

Como dissemos acima, ao longo de seis meses, fizemos leituras quase 
diárias da vivência de nossa “quarentena”, um trabalho empreendido 
pelos(as) pesquisadores(as) do GRIS/ GrisLab mas também por vários 
colaboradores de outras instituições. Nesta revisão, algumas análises 
foram excluídas1 (por tratarem do mesmo assunto ou desviarem do 
foco específico da pandemia), resultando num total de 131 textos. A 
leitura e organização desse conjunto nos permitiu classificá-los em nove 
categorias: COTIDIANO; POLÍTICA-GOVERNO; POLÍTICA-PAÍS; 
CENÁRIO INTERNACIONAL; GRUPOS VULNERÁVEIS; SAÚDE; 
CIÊNCIA E EDUCAÇÃO; RELIGIÃO; MÍDIA E ENTRETENIMENTO.

Mantivemos a apresentação cronológica mensal dos textos, respei-
tando o momento em que se deram as ocorrências e foram escritos, 
porém agrupados, nos meses correspondentes, pela respectiva categoria 
temática. 

Oferecemos, então, dois caminhos de leitura. Nosso Diário pode ser 
lido em sua ordem cronológica, ao longo dos seis meses; mas pode ser 

1. O conjunto dos textos se encontra na página do GrisLab (grislab.com.br).
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lido também por categorias (ver mapa adiante). Estes dois caminhos nos 
permitiram pequenas sínteses que apresentamos a seguir.

Registro dos Meses21

Março 
Embora o primeiro caso de contaminação por Covid-19 tenha sido 

oficialmente registrado no Brasil apenas na última semana de fevereiro 
de 2020, em São Paulo, ao longo deste mês muitos brasileiros e brasi-
leiras já estavam atentos à rapidez e às consequências da propagação 
do novo coronavírus pelo mundo. Na primeira quinzena de março, as 
notícias sobre o avanço de casos de pessoas contaminadas e mortas, 
principalmente na Europa e nos Estados Unidos, deixaram em alerta 
uma parcela da população brasileira, das autoridades e de organizações 
de saúde. 

Em meados de março, quando a situação já havia se tornado crítica 
em países como Itália, Espanha e França, a propagação do novo corona-
vírus começa a avançar no Brasil. A primeira morte oficialmente regis-
trada, no dia 12 de março, aconteceu em São Paulo, um dos estados 
mais afetados neste período. A segunda quinzena do mês foi marcada 
pelo início de medidas restritivas e isolamento social determinadas 
por vários governos de estados, municípios e organizações públicas e 
privadas de várias partes do Brasil, especialmente as instituições fede-
rais, estaduais e municipais de ensino. 

No Diário da Quarentena, iniciado neste período, as análises mostram 
a transformação do cotidiano e as incertezas provocadas pela pandemia 
nas principais cidades do país, onde as reações são distintas. Algumas 
paralisam por completo as atividades, enquanto outras subestimam a 
chegada do vírus e as possíveis consequências. Nossas análises mostram 
ainda a alteração na rotina de brasileiros que moram ou visitam a França 
e os Estados Unidos, e as angústias de quem está longe de casa em um 
contexto de reviravolta internacional. 

2. Os dados referentes ao número de infectados e mortes no Brasil foram extraídos do 
canal oficial de comunicação sobre a situação epidemiológica da COVID-19 no país: 
https://covid.saude.gov.br/.
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Estimulando ainda mais as posturas que minimizam o impacto da 
pandemia, o comportamento do presidente da República, Jair Bolso-
naro, passa a estar, desde o início, no centro das atenções do Diário da 
Quarentena, tendo em vista o papel e as expectativas que se criam em 
torno da atuação de uma figura pública como um presidente, em um 
contexto de crise sanitária. Destacamos as críticas e posicionamentos 
presidenciais contrários às medidas de prevenção, sob o argumento de 
defesa da economia do país. Indicamos que sua postura e insensibilidade 
aos afetados é coerente com o projeto reacionário-liberal representado 
por ele, que escolhe o lucro e a morte ao invés da vida. Os mais atingidos 
pelo descaso do governo logo vão aparecendo: os trabalhadores, princi-
palmente as trabalhadoras domésticas, que precisam ir trabalhar para 
atender aos patrões. 

O mês de março termina com 5.744 casos identificados de contami-
nação e 201 mortes por Covid no país. O cenário de incertezas e insegu-
ranças é agravado por políticas governamentais descoordenadas e uma 
confusão gerada por mensagens de autoridades públicas que se contra-
põem.

Abril
Se a quantidade de pessoas infectadas e mortas em março parecia 

pequena para algumas figuras públicas políticas e segmentos da socie-
dade, o final de abril não deixava dúvidas do avanço da pandemia. As 
páginas do Diário anotam a forma como o novo coronavírus vai se 
espraiando pelo país, chegando ao fim do mês com 85.507 casos de 
contaminação e 5.912 mortes confirmadas. 

Na política governamental, porém, parece não haver uma crise sani-
tária. Nossas análises apontam a sucessão de crises políticas criadas 
por um governo despreocupado com o problema central trazido pela 
pandemia — a saúde coletiva e a vida das pessoas. O ministério da 
Saúde experimenta sua própria crise, que leva a uma primeira troca de 
ministro, Luiz Henrique Mandetta, elogiado por segmentos sociais por 
fazer o mínimo recomendável frente a uma crise sanitária, mas criticado 
pelo chefe, Jair Bolsonaro, por não rezar sua cartilha político-ideoló-
gica de manejo da pandemia. No ministério da Justiça, a exoneração de 
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Sérgio Moro aumenta a tensão política e provoca rachaduras na base de 
apoio a Bolsonaro. 

Junto com o coronavírus, a epidemia de fake news assola o Brasil, 
impulsionada pelo próprio governo. O ministério da Educação reforça 
sua política de ataque a universidades, com o corte de bolsas de pesquisa 
e discriminação das Ciências Humanas e Sociais. O quadro de caos da 
política governamental anotado no Diário de abril é completado por 
uma série de propostas de medidas emergenciais antidemocráticas, que 
são meta do governo bolsonarista independente de o país viver ou não 
em meio a uma pandemia.

Ainda em abril, num momento em que a crise sanitária se agrava, os 
hospitais começam a ficar cheios, e o isolamento social se torna ainda 
mais necessário, o país observa a polarização entre governos federal e 
estaduais. O Diário aponta que as divergências em torno das medidas 
de combate à Covid-19 testam os limites da fidelidade política ao bolso-
narismo.

No cenário internacional, relatos sobre a Espanha e países da América 
Latina traçam um quadro similar ao brasileiro na expansão da Covid-
19, com diferentes formas de enfrentamento. As análises salientam que 
o vírus atinge indistintamente a todos, no entanto, são os grupos já 
vulneráveis, como populações indígenas e carcerária, sistematicamente 
ignorados por políticas públicas, os mais fragilizados e desprotegidos no 
seu combate.

As páginas do Diário em abril evidenciam também a relevância da 
ciência e da educação ante uma crise sanitária. Destacam as contri-
buições das universidades, com ações diversificadas no enfrentamento 
à pandemia, em que pese o desestímulo e os ataques que recebem do 
governo Bolsonaro. Além disso, mostram a pressão nas escolas, princi-
palmente as instituições privadas. Questionamos a pressa para a volta 
às aulas em sistema remoto, não presencial, e o viés conteudista desta 
perspectiva de educação, não comprometida com a cidadania.

As análises mostram, ainda, como rituais religiosos passam a ser 
vivenciados em casa, já que, desde março, os cultos e outras celebrações 
presenciais em diferentes igrejas foram suspensos. O campo da produção 
e da recepção midiática e de entretenimento também se reconfigura. 
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O Diário registra o modo como algumas mídias atuam no contexto 
da pandemia, as buscas de visibilidade por parte das celebridades e as 
novas formas de se divertir em tempos de distanciamento social, com a 
proliferação de shows à distância.

Maio 
Na política governamental e em manifestações de rua, o Diário de 

maio registra as práticas de desrespeito e de afronta do presidente da 
República e de sua base de apoio. O alvo do bolsonarismo no período 
não são apenas as recomendações de isolamento e as medidas de 
prevenção ao coronavírus. Inclui as instituições democráticas, com 
ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso, bem como a 
defesa do regime militar.  

A política negacionista se alastra e está na base da subnotificação de 
casos de infectados e mortos, da manipulação dos exames de Covid-19 
do presidente da República e no troca-troca de ministros da Saúde em 
meio a uma pandemia. Mesmo questionados por subnotificação, os 
números mostram os efeitos do negacionismo e da omissão governa-
mental. Se abril terminou com 85.507 pessoas infectadas e 5.912 mortas, 
maio fecharia com 514.200 casos confirmados e 29.314 vidas perdidas. 

Ainda na política governamental, analisamos a famosa reunião 
ministerial que escandalizou parte da sociedade brasileira. Ela escan-
carou o desrespeito, o ódio e o projeto de devastação (não apenas 
ambiental) do país, enquanto a catástrofe sanitária abate a população. 
Ao povo, apenas um auxílio emergencial para enfrentar a crise. A prio-
ridade presidencial a interesses privados, familiares e pessoais, mesmo 
em meio a uma pandemia, é evidenciada ainda nos esforços para conter 
as consequências do caso Queiroz para a família Bolsonaro. A página da 
política institucional registrada pelo Diário, no mês de maio, se encerra 
com a indignação gerada pelo posicionamento da secretária nacional da 
Cultura, Regina Duarte, naturalizando a tortura e a morte.

O enfrentamento à pandemia requer e coloca em evidência o valor da 
humanidade e da solidariedade. Nossas análises salientam sua presença 
tanto em práticas como a distribuição solidária de alimentos da reforma 
agrária, feita pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
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quanto na política que inspirou a criação e a manutenção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), tão fundamental para a saúde da população.

No cenário internacional do mês de maio, o destaque do Diário é 
para o modo como a vizinha Argentina enfrenta os primeiros meses de 
pandemia, com medidas que priorizam a vida e tratam de preservar as 
pequenas e médias empresas. Identificamos, ainda, o medo e o alívio 
daqueles que estavam fora do Brasil e retornam ao país.

Os grupos já vulnerabilizados socialmente são ainda mais expostos. 
As análises discutem a necessidade de respeito e empatia para compre-
ender as necessidades das pessoas idosas. Também discutimos o quanto 
a pandemia evidencia o racismo estrutural e institucional presente em 
várias práticas, assim como o debate que ele suscita. Está presente na 
invisibilidade a dados sobre a população negra infectada por Covid 
no Brasil; na subnotificação, na precariedade de serviços públicos e na 
decisão de remover quilombolas de Alcântara (MA), em plena pandemia; 
na violência policial questionada e combatida por movimentos antir-
racistas que se espalham pelo mundo reafirmando que as vidas negras 
importam.

Além dos danos à saúde física e à vida, a pandemia e o isolamento 
social acarretam danos emocionais a parcelas da população. Discutimos 
tanto as iniciativas solidárias que surgem para ajudar quem precisa, 
quanto o risco de patologização desse efeito colateral da Covid-19.

As atividades ligadas ao entretenimento e à produção das mídias 
também foram afetadas. As análises abordam as mudanças e as discus-
sões suscitadas: a suspensão de competições, campeonatos e jogos no 
meio esportivo; as adaptações e novas estratégias das mídias para atrair 
o público. As tensões sócio-políticas brasileiras entrecruzadas na edição 
do Big Brother Brasil — BBB20 também tiveram espaço, bem como as 
práticas, louváveis ou polêmicas, em lives ou outras atuações de celebri-
dades no período.

Junho
As páginas do Diário em junho evidenciam que a morte e o medo 

da contaminação se fazem cada vez mais presentes no cotidiano das 
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pessoas. Junho registra 887.841 novos casos e 30.280 vidas perdidas, 
chegando a triste marca de 1.402.041 infectados e 59.594 mortes. 

As análises registram a intensificação do trabalho que sacrifica ainda 
mais a adaptação das pessoas à nova rotina e também os impactos do 
fechamento das fronteiras para o turismo e a economia. Nas redes sociais 
digitais e na mídia tradicional, os números vão ganhando rostos e histó-
rias, uma forma não só de homenagem como também de despedida. 

Enquanto isso, o governo continua ignorando a gravidade da 
pandemia. O Ministério da Saúde deixa em segundo plano o caráter 
técnico e se militariza, a começar pelo ministro interino, um general 
sem experiência com a saúde, mas muito disposto a cumprir ordens e 
propagar o uso da Cloroquina. Também destacamos a saída de Wein-
traub do Ministério da Educação após uma gestão polêmica e destrutiva. 

No cenário internacional, o Diário registra os recordes de novos 
casos nos Estados Unidos, consequência da má liderança de Donald 
Trump. Na Europa, porém, um outro cenário com o início do processo 
de adaptação pós-confinamento. 

A pandemia não afeta apenas o acesso à saúde, como intensifica a 
desigualdade de acesso a direitos básicos. As análises revelam migrantes 
privados da mobilidade e proteção social; pessoas com deficiência 
isoladas pela falta de acessibilidade; mulheres vítimas da violência 
doméstica e da precarização das condições de emprego. No Diário, 
destacamos também a morte de Miguel, que impactou o país, denun-
ciando o racismo tão presente nas relações sociais e de trabalho. 

As lives continuam sendo uma das principais estratégias de comu-
nicação do presidente. Longe de prestar contas de suas ações, Bolso-
naro assume um discurso enganoso: coloca em dúvida os dados oficiais, 
ataca opositores e desrespeita as vítimas. Enquanto parte da imprensa é 
atacada por Bolsonaro e por seus apoiadores, alguns veículos de comu-
nicação de inspiração católica se reúnem com o presidente e oferecem 
uma agenda favorável. No campo do entretenimento, os festejos juninos 
invadem as redes incentivando as comemorações. 
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Julho 
Em julho, o Brasil registra 1.260.444 novos casos e 32.881 mortes. Ao 

final do mês, totalizam-se 2.662.485 casos de pessoas infectadas e 92.475 
vidas perdidas. Nesse período, predomina no Diário a instabilidade do 
governo Bolsonaro no contexto da pandemia: vários ministros são subs-
tituídos entre junho e julho, incluindo pastas essenciais como Educação 
e Saúde. Depois da renúncia de dois ministros nesta pasta, ela continua 
sendo comandada pelo general Eduardo Pazuello no meio de uma grave 
crise sanitária mundial. A devastação do meio ambiente no Brasil preo-
cupa o mundo e até mesmo o mercado financeiro e a pauta neoliberal.

Mas os problemas do país não parecem preocupar tanto Bolso-
naro quanto as relações de sua família com Queiroz. Enquanto isso, 
os estados brasileiros vão buscando formas de enfrentar a propagação 
do novo coronavírus. No cenário internacional, discutimos a situação 
dos Estados Unidos, país com maior número de casos e de mortes por 
Covid-19, e de países da América Latina, nos quais variam as medidas 
para combater a pandemia.

Além disso, o Diário continua a voltar o olhar para os grupos vulne-
ráveis e o modo como são afetados por tamanha crise. Pautamos a 
greve realizada pelos entregadores de aplicativos e os problemas que se 
colocam para as pessoas em situação de rua (o #ficaemcasa não leva 
em conta que inúmeras famílias não têm moradia). As vulnerabilidades 
escancaram, assim, as profundas desigualdades sociais no Brasil.

Os desafios da educação também são discutidos neste mês: a ausência 
de aulas em redes públicas, as dificuldades do ensino remoto, os abismos 
tecnológicos, as famílias exaustas com a proliferação de atividades de 
trabalho, de estudo e de cuidado. O anúncio do teste positivo para 
Covid-19 do presidente da República é tratado com cautela pela cober-
tura da imprensa — e analisamos o negacionismo e a falta de transpa-
rência de Bolsonaro, bem como a desconfiança dos veículos de comu-
nicação na abordagem do caso. Tematizamos, ainda, o modo como o 
entretenimento tenta aliviar o peso do cotidiano e como figuras públicas 
se engajam na luta política neste contexto desafiador.
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Agosto
Já no oitavo dia do mês, o número de vidas perdidas no Brasil para 

a Covid-19 ultrapassa 100 mil. O trágico marco, repercutido país afora, 
pautado pela imprensa, é, para o presidente da República, um aconteci-
mento a ser esvaziado em uma de suas lives. Em pesquisa de opinião do 
Datafolha poucos dias depois, no entanto, o que se vê é sua aprovação 
bater recorde de acordo com a série histórica do instituto — em nossas 
páginas, buscamos ler esse cenário problematizando o vil argumento do 
efeito do auxílio emergencial nos mais pobres. Ainda no âmbito gover-
namental, nosso Diário registra a aprovação no Congresso de um outro 
marco problemático: o de regulação do saneamento básico, que, na 
prática, facilita privatizações e precariza o acesso a esse direito essencial.

Agosto registra 1.245.787 novos casos e 28.906 mortes por Covid-19, 
e fecha com 3.908.272 casos e 121.381 óbitos acumulados. No cotidiano 
de trabalho da pandemia, o home office do serviço público é regulamen-
tado por uma instrução normativa, que pode se traduzir em mais sobre-
carga e menos direitos para o trabalhador. Nosso Diário também reúne 
os casos de “carteiradas” da elite que repercutiram ao longo do mês. Para 
trabalhadores do acampamento do MST em Campo do Meio (MG), é 
a denúncia na mídia e nas redes sociais que ajuda a conter um despejo 
atroz por parte da Polícia Militar.

Em meio à crise, analisamos, a três mentes (e estômagos), um aconte-
cimento visceral que (i)mobiliza o país: o aborto da menina capixaba de 
dez anos de idade — marcado pela culpabilização da criança estuprada 
pelo tio desde os seis, seguido de desdobramentos em que o Estado 
falha mais uma vez. Dentre as situações de vulnerabilidade, retomamos 
a dos povos indígenas, reiterando a preocupação com a ausência e até 
a negação de medidas efetivas por parte do poder público para evitar 
mais morte dessas populações. Perguntamos pela saúde dos que estão 
na linha de frente de combate ao novo coronavírus, amparados pelos 
avanços científicos, e refletimos também sobre a tão sonhada vacina, 
que se apresenta no horizonte entre disputas ideológicas, anticientifi-
cismo e fake news.

O combate à indústria da desinformação tem destaque em agosto: 
pautamos a vigilância e bloqueio de contas falsas nas redes sociais e, 
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mais especificamente no Brasil, ponderamos que a denúncia e a revolta 
contra as fake news e ameaças dão a ver certa seletividade, comparando 
o caso de Felipe Neto e o de Manuela D’Ávila, quando candidata à 
vice-presidência da República. Fechando o balanço de mídia e entre-
tenimento de agosto, observamos na despreocupada volta de Gabriela 
Pugliesi às redes sociais a diferença quando pessoas brancas e negras 
são canceladas. E examinamos os rumos do “novo normal” com a (re)
ascensão dos drive-ins de cinema, shows, pregações e até compras.

Setembro 
Vemos um cenário crescente de flexibilização das medidas de isola-

mento social pelo país no mês em que encerramos nosso Diário. Bem 
que poderia ser porque a pandemia se encerra com ele, mas, infeliz-
mente, ela está longe de terminar: setembro registra 902.663 novos casos 
e 22.571 mortes no Brasil, que acumula 4.810.935 casos confirmados e 
143.952 mortes.

Retomamos algumas questões e temas recorrentes nos meses ante-
riores, ao passo que novos acontecimentos de impacto irrompem no 
cotidiano desse sétimo mês. As desigualdades seguem presentes: como 
nos índices de contaminação e no acesso ao tratamento da doença. No 
meio doméstico, o aumento da sobrecarga das mulheres, evidenciada 
por dados e relatos, mostram que a redução da desigualdade de gênero 
continua um desafio em nossa sociedade. A realidade das crianças 
também se mostra preocupante e, até mesmo, carente de atenção — 
de um olhar para a pluralidade da(s) infância(s) e as vulnerabilidades 
impostas a elas.

Na política mineira, o governo Zema aprova a toque de caixa uma 
reforma da Previdência. Com pouca possibilidade de participação 
popular, os trâmites iniciados no fim de junho são finalizados no início 
de setembro, antes do prazo estipulado pelo ministério da Economia 
e como se fosse uma questão simples e pouco impactante na vida de 
milhares de pessoas. Já no eixo de saúde, finalizamos reforçando o 
cuidado frente a sobrecarga mental, colocando em evidência a impor-
tância e as possibilidades de buscar alternativas à hipermedicalização.
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Mapa das Categorias

Cotidiano

Nosso cotidiano se altera, atravessado pela incerteza, e diversos cenários 
se desenham pelo país. Enquanto algumas cidades param, outras ainda 
subestimam a proximidade do vírus.

Em todo o país, o isolamento social impõe um cotidiano diferente, que 
revela e salienta práticas e vivências antes inexistentes ou invisíveis. A vida 
cotidiana nos pequenos municípios sente os impactos da Covid-19, que 
expõe as fragilidades estruturais e o abandono do poder público. No 
Sertão do Nordeste, a chegada das chuvas dá um outro signi�cado para a 
pandemia, ajudando a amenizar a tragédia. Nas relações de trabalho, a 
gratidão pela demissão aponta para um futuro perigoso.

A morte — a presença e o medo da morte — se �zeram sentir mais 
intensamente no mês de junho. A pandemia fechou fronteiras, mas não 
freou a demanda por produtividade e intensi�cou o trabalho. Impossibili-
tadas de celebrar a vida e viver o luto, as pessoas vão buscando novas 
formas para lidar com a dor e as perdas.

Se o home o�ce é, à primeira vista, solução inteligente e moderna para o 
cotidiano de trabalho na pandemia, na prática, ele pode ser uma armadi-
lha neoliberal de precarização. Trabalhadores ainda enfrentam a opressão 
cotidiana por parte do cidadão de “bens”, que se escoram em cargos, 
poder aquisitivo ou posição social para práticas de autoritarismo e de 
racismo.

MARÇO

MAIO

JUNHO

AGOSTO
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Política – Governo

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

O governo brasileiro minimiza o cenário da pandemia e se mostra contrá-
rio às medidas de prevenção “em defesa da economia”. Insensível, no 
máximo acena com uma “ajuda” de R$200,00 para os afetados. Bolsonaro 
incita manifestações contra as medidas e fala em “gripezinha”.

Em plena crise sanitária, o Ministério da Saúde vive sua própria crise, que 
leva a uma troca de ministros. No Ministério da Justiça, a saída de Sérgio 
Moro aumenta a tensão política. Junto com o coronavírus, e a partir do 
próprio governo, a epidemia das fake news também assola o país. O 
Ministério da Educação corta bolsas de pesquisa e discrimina as Ciências 
Humanas e Sociais. Para completar, o governo propõe medidas emergen-
ciais antidemocráticas.

Nas ruas e no governo, Bolsonaro e bolsonaristas desrespeitam e afrontam 
as recomendações de isolamento, as medidas de prevenção ao vírus e as 
instituições democráticas. A subnoti�cação de casos de infectados e 
mortos, a manipulação dos exames de Covid-19 do presidente e o 
troca-troca de ministros da Saúde fazem parte da política negacionista. O 
presidente e seus ministros escandalizam parte do país com os projetos 
tramados contra o Brasil e a favor dos grandes interesses econômicos. Os 
esforços para conter o caso Queiroz rea�rmam que, mesmo na pandemia, 
a atuação de Bolsonaro se volta para os interesses pessoais e familiares e 
não para o coletivo. Responsável pela pasta da Cultura, uma atriz provoca 
indignação ao naturalizar a tortura e a morte, e sai do governo. Em meio 
ao caos, �nalmente um ganho para o trabalhador brasileiro por meio do 
auxílio emergencial.

Os desmandos bolsonaristas continuam em alta. Quem não se adapta ao 
governo é descartado. O ministério da Saúde é cada vez mais militarizado 
e o ministério da Educação permanece à deriva. Nas lives, Bolsonaro não 
esconde seu descaso com a pandemia e total despreparo.
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JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Política – País

O governo Bolsonaro continua mostrando sua face: avesso a medidas de 
inclusão; insensível à gravidade da crise, que deixa milhares de mortos e 
mais preocupado em esconder as relações da família do presidente com 
Queiroz; com uma equipe pouco sólida que desencadeia uma “dança das 
cadeiras” nos ministérios. A política de destruição ambiental do governo 
preocupa até segmentos do mercado �nanceiro, receosos de perder lucros 
com a péssima imagem que o Brasil projeta para o mundo.

100 mil mortes em um país não podem ser um simples marco numérico: 
foram vidas, únicas e inumeráveis. Para o representante máximo do poder 
político, no entanto, trata-se apenas de mero acontecimento a ser contor-
nado, desvinculado de seus atos e imagem, esvaziado em uma live. Ainda 
assim, no mesmo mês, sua popularidade sobe nas pesquisas de opinião, 
enquanto leis de precarização de serviços públicos são aprovadas.

A pergunta pelos R$ 89 mil que Queiroz depositou para os Bolsonaro ecoa 
pelo país, e o presidente e seus �lhos tentam silenciar “na marra” a 
repercussão do caso. Em sua participação na Assembleia Geral das Nações 
Unidas, o presidente brasileiro provoca constrangimento ao país.

ABRIL
O Brasil assiste a uma polarização entre governos federal e estaduais. O 
quadro sanitário se agrava, o isolamento social se faz mais que nunca 
necessário.



DIÁRIO DA QUARENTENA64

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

A pandemia provoca práticas de solidariedade e o protagonismo social do 
MST. Também rea�rma a importância da presença do Estado e de 
políticas públicas, como o SUS, para enfrentar a propagação do vírus e a 
naturalização de desigualdades sociais históricas. Depende do coletivo o 
combate a questões que afetam a todos individualmente.

A postura do governo ecoa nas ações de seus seguidores — e o bolsonaris-
mo continua a revelar o autoritarismo que lhe é constituidor.

Enquanto o governo nega a pandemia, alguns Estados se empenham na 
conscientização da população em relação à crise sanitária.

Movimentos populares mostram o quanto a resistência ao autoritarismo 
pode ser e�caz, sobretudo quando associada à visibilidade na mídia.
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SETEMBRO Enquanto a pandemia avança pelo país, o governo de Minas Gerais 
aproveita o cenário para aprovar medidas impopulares.

Cenário Internacional

MARÇO

ABRIL

MAIO

Tanto na França quanto nos Estados Unidos, a pandemia altera a rotina de 
moradores e os planos dos visitantes. Quem estava fora quer voltar ou 
relata a angústia de viver de longe essa reviravolta do mundo.

Relatos sobre países da América Latina e Espanha apontam um quadro 
semelhante de expansão da Covid-19 e diferenças nas formas de enfrenta-
mento.

Na Argentina, o governo implantou a quarentena total no início dos casos, 
aprovou medidas para proteger a população e resguardar as médias e 
pequenas empresas. Dois meses depois, o país tenta voltar à normalidade 
e enfrentar o aumento da pobreza e a dívida externa. Para quem está fora 
do Brasil, o retorno para casa é um misto de sentimentos: alívio, gratidão, 
saudade e medo da contaminação.
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JUNHO

JULHO

Enquanto a pandemia e os problemas sociais e econômicos se alastram, o 
presidente dos Estados Unidos amplia seu histórico de idiotices e medio-
cridades, muitas das quais copiadas pelo presidente do Brasil. Na França, 
a população se adapta ao pós-con�namento. Os projetos futuros foram 
substituídos por planos de curto prazo, e o agir coletivo se tornou 
prioridade.

A pandemia cresce em outros países pelo mundo: nos Estados Unidos, 
enfrenta o negacionismo do presidente em contexto eleitoral. Na América 
Latina, a crise se aprofunda na ausência de diálogo e de liderança política, 
capazes de minimizar a tragédia desencadeada pelo novo coronavírus.

Grupos vulneráveis

MARÇO

ABRIL

Os mais afetados pelo descaso do governo não demoram a se evidenciar: 
os trabalhadores, e particularmente as trabalhadoras domésticas — 
herança de nosso passado escravocrata.

O vírus atinge a todos e todas — mas grupos já vulneráveis se mostram 
mais fragilizados e desprotegidos no seu enfrentamento. Populações 
indígenas são grupos de risco. Mas também a população carcerária.
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MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

A pandemia expõe ainda mais os grupos já vulnerabilizados socialmente. 
Exige respeito e empatia para entender as necessidades dos idosos. A 
visibilidade tardia de dados sobre a população negra infectada mostra que 
o vírus escancara chagas históricas, como o racismo estrutural e institu-
cional. A subnoti�cação, a precariedade de serviços públicos e a determi-
nação para remoção de quilombolas de Alcântara (MA), em plena pande-
mia, evidenciam também a reedição de uma política genocida contra essa 
população. Movimentos antirracistas se alastram pelo mundo: vidas 
negras importam.

Migrantes, pessoas com de�ciência, mulheres, crianças, negros. A pande-
mia evidencia diferentes barreiras que impedem o acesso à igualdade de 
direitos e con�guram a fragilidade de grupos colocados à margem.

As vulnerabilidades se manifestam com toda a força: os entregadores de 
aplicativos — tão essenciais em um contexto que exige distanciamento 
social — realizaram uma greve para lutar por melhores condições de 
trabalho; pessoas em situação de rua exibem a gigantesca desigualdade 
social do país. Enquanto isso, a elite carioca mostra como as vulnerabili-
dades são desigualmente distribuídas.

A vida cotidiana das crianças é afetada, de muitas e diversas maneiras, 
pelo isolamento social imposto pela crise sanitária. Além das di�culdades 
relacionadas à escola, elas estão mais suscetíveis a violências física, sexual 
e psicológica. Muitas vezes, as crianças não encontram o acolhimento 
necessário nas instituições que deveriam garantir a integridade e o respei-
to aos seus direitos. E a vulnerabilidade dos povos indígenas ao coronaví-
rus é acentuada pela negligência do poder público.
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SETEMBRO

Pelos recortes de gênero, classe, raça e faixa etária, os dados mostram que 
a vulnerabilidade de diferentes grupos persiste ou se agrava: as rotinas e 
realidades impostas pela pandemia têm pesos distintos. A falta ou ine�ci-
ência de políticas públicas evidenciam estruturas de desigualdade.

Saúde

MAIO

JUNHO

AGOSTO

Além dos danos à saúde física e à vida, a pandemia e o isolamento têm 
causado danos emocionais em grande parte da população. Surgem 
iniciativas com o intuito de amenizar a dor do outro, mas também o alerta 
para a possível patologização desse efeito colateral da Covid-19.

A chance de um tratamento rápido e barato — ainda que não comprovado 
— veio ao encontro dos interesses do governo brasileiro que quer escapar 
do problema sem esforços.

Os holofotes da admiração voltados para os indispensáveis pro�ssionais 
da linha de frente de combate ao vírus abriram importantes questões 
sobre a valorização da saúde pública e da ciência.
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SETEMBRO
A saúde mental é uma preocupação central no cenário de pandemia. 
Afetados pelas notícias, pelo isolamento e/ou pela carga excessiva de 
trabalho, os sujeitos ainda precisam lidar com o autoconhecimento.

Ciência e educação

ABRIL

JULHO

AGOSTO

As di�culdades do momento convocam a contribuição da ciência e da 
educação. As universidades estão cumprindo seu papel, mas enfrentam o 
desestímulo do governo. Mais do que conteúdo, a educação deve nos 
preparar para uma convivência solidária.

A pandemia coloca inúmeros desa�os à educação: milhões de alunos sem 
aula, abismos tecnológicos que di�cultam ou mesmo impedem o acesso 
ao ensino remoto, famílias exauridas com a multiplicidade de tarefas a 
realizar.

O mundo aposta na ciência para viabilizar uma vacina e�caz em um 
curtíssimo espaço de tempo, enfrentando a divulgação de informações 
falsas, governos negacionistas e os dilemas éticos que envolvem a produ-
ção cientí�ca.
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SETEMBRO
Frente à crise sanitária em escala global, a ciência procura acelerar pesqui-
sas em busca de soluções.

Religião

MARÇO

ABRIL

JUNHO

As igrejas se posicionam. A Igreja Católica suspende os ritos presenciais; 
entre os protestantes, diferentes orientações, e inclusive o apoio do 
presidente da República.

O Papa Francisco procura dar exemplo de solidariedade e exorta a Igreja 
Católica a se voltar para os necessitados. Ao mesmo tempo, o grande ritual 
da Semana Santa tem que ser vivido em casa.

A Igreja se divide nos posicionamentos em relação ao governo, e a mistura 
entre religião e política abala valores democráticos.
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Mídia e entretenimento

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

As formas de entretenimento mudam com o isolamento, e proliferam os 
shows à distância. As TVs aderem a Bolsonaro ou, como a Globo, 
amargam perdas de receita. O rádio continua cumprindo seu papel 
informativo. E as celebridades, mesmo �cando em casa, continuam (ou 
tentam) se fazer visíveis.

As atividades ligadas às mídias e ao entretenimento também tiveram suas 
dinâmicas afetadas pelo novo contexto. No meio esportivo, competições, 
campeonatos e jogos foram alterados ou cancelados, gerando reações 
diversas. As mídias tiveram que adaptar suas produções e adotar novas 
estratégias para atrair o público. No con�namento do BBB20, as tensões 
políticas entrecruzadas do contexto social brasileiro são marcantes. Nas 
lives e outras atuações de celebridades, práticas louváveis, muitas polêmi-
cas e valores em discussão.

A intensa circulação de notícias falsas convoca a re�exão sobre as estraté-
gias para combatê-las. Na disputa de narrativas, o governo ataca reputa-
ções, ameaça a liberdade de expressão e jornalistas como estratégia para 
reforçar seu posicionamento e versão dos fatos. Ao mesmo tempo, um 
consórcio inédito de empresas jornalísticas procura minimizar a falta de 
transparência do governo na divulgação de informações de interesse 
público. Os tradicionais festejos juninos não ganham as ruas do Brasil, 
mas se fazem presentes nas casas por meio de lives que alimentam o 
espírito da festa.

A pandemia abala nossas formas de entretenimento. Humoristas tentam 
trazer um pouco de alegria ao brincar com o novo cotidiano. Os jogos de 
futebol são retomados em campo, sem público. A imprensa noticia com 
cautela o anúncio da contaminação do presidente pelo coronavírus. 
Frente ao contexto da pandemia e ao governo Bolsonaro, celebridades se 
engajam em pautas políticas e lutas identitárias.
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AGOSTO

Re�exões

O combate à indústria da desinformação se acirra e, nos últimos meses do 
Diário, procuramos perguntar pelas circunstâncias que suscitam esse 
acirramento, sua efetividade e extensão: quem consegue de fato combater 
fake news e quem é realmente defendido delas? No campo do entreteni-
mento, o “novo normal” é dinamicamente recon�gurado e empreendido.

O momento faz pensar no futuro, e naquilo que nos aguarda: modelos 
autoritários? Sociedades mais solidárias? Nessas re�exões que encerram o 
mês de setembro, colocamos a pandemia em perspectiva, re�etindo um 
pouco mais sobre o passado e o futuro que ela inaugura.

TABELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12: Mapas das categorias.
FONTE: elaboração dos autores.



I
Março

A Covid-19 chega na Europa. A situação torna-se crítica na Itália, 
depois Espanha e França. No Brasil, o coronavírus avança. A primeira 

morte ocorre em 12 de março, no estado de São Paulo. No final do mês, 
já são 5.744 casos identificados de contaminação e 201 mortes no país.





Cotidiano
Nosso cotidiano se altera, atravessado pela incerteza, e diversos cenários 
se desenham pelo país. Enquanto algumas cidades param, outras ainda 
subestimam a proximidade do vírus. 

Rotinas afetadas pela 
pandemia e pelas incertezas
Tamires Coêlho destaca as mudanças no 
cotidiano em diversas capitais do país

O medo, as incertezas e o impacto da pandemia em diferentes cidades 
brasileiras afetaram o cotidiano de todos. Seja pelo isolamento (ou pela 
falta dele), pela restrição de serviços ou pela limitação da liberdade de 
ir e vir, não há vida que não tenha sido mudada pela pandemia, e nem 
todas as mudanças são tranquilizadoras.

Não apenas a quantidade de vítimas e a velocidade de contágio da 
doença Covid-19 separam diversas cidades, estados e regiões brasileiras: 
o modo de vida foi inegavelmente afetado pela recomendação de isola-
mento e por problemas que se aproximam e se distanciam conforme o 
lugar em que vivemos.

Embora várias cidades brasileiras, sobretudo capitais, estejam prati-
camente “paradas”, essa desaceleração demorou muito para acontecer 
de maneira geral. Observamos que muitos estados esperaram que casos 
fossem confirmados, o que leva tempo entre exames e contraprova, para 
tomar alguma atitude; enquanto isso, pessoas se deslocaram e o coro-
navírus se alastrou. A interrupção de atividades turísticas e comerciais 
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foi decretada e a “vida social foi suspensa”, mas, na prática, isso varia de 
lugar para lugar.

Enquanto Belo Horizonte (MG) passou o último fim de semana como 
se fosse uma “cidade fantasma”, justamente por ter seus botecos e restau-
rantes com alvarás suspensos desde 20/03, em outros lados do Brasil, é 
possível ver pessoas com crianças se alimentando em estabelecimentos 
como se nada estivesse acontecendo, como em Petrolina (PE), ou uma 
hamburgueria que, mesmo diante de críticas de clientes no Instagram, 
optou por “funcionar normalmente” em Cuiabá (MT). Assim como ela, 
muitos outros estabelecimentos em várias cidades, inclusive em capitais, 
ainda acreditam que distanciar mesas, não superlotar a casa e distribuir 
álcool gel é suficiente para conter a propagação da pandemia. O coro-
navírus é também subestimado por uma parcela considerável da popu-
lação brasileira em que empresários e patrões, apesar de não lidarem 
com serviços essenciais, não deixam que seus funcionários se isolem, 
além de muitos idosos (mais vulneráveis à doença) que se recusam a 
ficar confinados em casa.

Precisamos lembrar: assim como nem toda região do Brasil tem fácil 
acesso a álcool gel e até mesmo a água potável, muito mais cidades não 
possuem serviços com sistema de delivery, o que obriga muita gente a se 
deslocar para fazer compras, ir à farmácia. Ao mesmo tempo, é possível 
ver pequenos grupos de agricultores se organizando e se adaptando à 
distribuição para quem está isolado, diante da necessidade de sobrevi-
vência e de campanhas para valorizar pequenos negócios locais.

Mas talvez nada aproxime tanto esses cenários de Brasis tão dife-
rentes quanto o clima de incerteza em que vivemos. Além das incertezas 
sobre o impacto real da pandemia no contexto nacional, sobre até que 
ponto nosso sistema de saúde consegue seguir sem colapso, a instabili-
dade é uma marca dos dias que vivemos.

A incerteza se dá inicialmente com decretos e definições relativi-
zadas, como a decisão da Justiça de negar o pedido do Ministério Público 
do Rio de Janeiro para proibir cultos religiosos presenciais, diante do 
aumento avassalador de infectados, e a decisão judicial que obrigou a 
Prefeitura de Cuiabá a manter pelo menos 30% do transporte público 
em funcionamento, após o prefeito anunciar a suspensão de todo o 
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transporte municipal para estimular o isolamento domiciliar. Afinal, vai 
ter culto na igreja? Vai ter transporte para ir ao trabalho? Há a incer-
teza política, com o pedido de impeachment do atual presidente, ao som 
de panelaços frequentes. Haverá presidente amanhã? Há presidente, de 
fato, agora? Há ainda outra incerteza que provoca ansiedade em todos 
os brasileiros: haverá salário e condições de sobrevivência no meio da 
pandemia?

Temos um contexto em que servidores públicos são atacados, convo-
cados a terem seus salários reduzidos e a serem produtivos em seu home 
office. Um empresário importante diz que temos que produzir e traba-
lhar, porque o Brasil não pode parar “por cinco ou sete mil mortes”, 
enquanto o governo tentou legitimar a suspensão dos contratos de 
trabalho e salários até por quatro meses. Os profissionais autônomos 
estão desesperados sem poder trabalhar e com a promessa de apenas 
R$200 mensais para pagar suas contas durante o isolamento. Afinal, 
alguém avisou ao governo que estamos em uma pandemia?

Medo do desabastecimento das cidades, de adoecer, de não sobre-
viver, de não ter o que comer. Não há rotina que fique intacta, não há 
adaptação de modo de vida que não sinta o impacto disso. Há desafios 
demais para vencer, e o relógio está correndo.





Política – Governo
O governo brasileiro minimiza o cenário da pandemia e se mostra contrário 
às medidas de prevenção “em defesa da economia”. Insensível, no máximo 
acena com uma “ajuda” de R$200,00 para os afetados. Bolsonaro incita 
manifestações contra as medidas e fala em “gripezinha”

“Quem salva uma vida, salva o mundo 
todo”: o debate cínico sobre a economia
Frances Vaz mostra a relutância de Bolsonaro 
em tomar medidas de prevenção

O recolhimento e o afastamento do convívio social, até o momento, 
são tidos como as medidas mais efetivas para a redução da propagação 
do vírus e do colapso do Sistema Único de Saúde. Mas o presidente 
de nosso país se mostra refratário à prevenção. Medidas tomadas por 
governadores e prefeitos, no sentido de coibir a circulação das pessoas 
nos centros urbanos, provocou fortes críticas de Bolsonaro e de seus 
apoiadores, de modo a se instalar um mórbido debate sobre o que seria 
mais relevante: salvar vidas ou salvar a economia.

Na noite de 24 de março, o presidente foi à Rede Nacional de Rádio 
e TV para fazer pronunciamento no qual se referiu a Covid-19 como 
“gripezinha” e “resfriadinho”, e criticou as medidas restritivas tomadas 
por prefeitos e governadores. No dia seguinte, a Secretaria de Comu-
nicação da Presidência da República publicou imagens com o slogan 
“O Brasil não pode parar” e vazou o vídeo publicitário encomendado 
pelo órgão para ser veiculado nacionalmente. Além disso, vários de seus 
seguidores compartilharam conteúdos críticos às medidas de isolamento 
social defendidas por Estados e Municípios em atenção às recomenda-
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ções da Organização Mundial de Saúde (OMS). O desemprego e a fome 
matam muito mais que o vírus, mas não causam a mesma comoção, 
argumenta-se: “alguns vão morrer, lamento, essa é a vida!”, vaticinou 
o presidente. As fortes reações da sociedade não tardaram: políticos 
de diferentes colorações partidárias, membros dos poderes Legislativo 
e Judiciário, entidades representativas da área da saúde, dentre outros, 
contestaram o discurso do presidente, além de terem sido ajuizadas 
várias ações para impedir a veiculação da referida campanha.

Uma semana depois, em novo pronunciamento, Bolsonaro mudou o 
tom: reconheceu a gravidade da pandemia e falou em diálogo e união 
dos poderes da República e dos entes federados do Estado brasileiro, 
mas afirmou sua disposição de “salvar vidas, sem deixar para trás os 
empregos”. No entanto, não deixou de mentir: valendo-se de trechos do 
discurso do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, argumentou que 
ele também se preocupava com a situação econômica das pessoas mais 
vulneráveis, mas omitiu a parte em que este mesmo diretor conclama 
os governos a responderem a essa situação, dada a necessidade de isola-
mento das pessoas.

Com previsões catastróficas para as próximas semanas e números 
crescentes de contaminados e mortos no país, a surrealidade que tomou 
conta da política nacional desde a eleição de Bolsonaro parece forçar sua 
presença: no lugar de discutir que medidas precisam ser tomadas para 
diminuir a propagação do vírus, atender aos infectados e possibilitar 
que os cidadãos brasileiros tenham assistência governamental para se 
manterem em casa, perde-se um tempo considerável com um debate 
inadmissível de se escolher entre a economia ou a vida de milhares de 
pessoas, dilema inexistente na avaliação de especialistas em Economia.

O diretor Steven Spielberg, em A lista de Schindler, popularizou o 
imortal ensinamento judaico que diz “quem salva uma vida, salva o 
mundo inteiro”. No filme, os mais de mil judeus salvos do extermínio 
pelo empresário Oskar Schindler (Liam Neeson) lhe entregam um anel 
de ouro, feito com próteses dentárias de ouro de um dos “judeus do Sr. 
Schindler”, no qual fora cunhada a frase do Talmude, o conjunto dos 
livros sagrados do judaísmo.
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Em momentos de crise humanitária como a que vivemos, não faltam 
exemplos de solidariedade, generosidade e espírito público. A pandemia 
do coronavírus se coloca como um desafio global e humanitário de 
proporções ainda desconhecidas. E, sem surpresa, constatamos que não 
será do chefe do Executivo nacional que virá qualquer exemplo que nos 
inspire humanidade, compaixão, solidariedade e espírito público.





Política – Governo

A coerência do capitão ao defender que o 
Brasil não pode parar
Sílvio Salej Higgins mostra que a insensibilidade 
do governo faz parte de um projeto

Ao contrariar as recomendações sanitárias, nacionais e internacio-
nais, de isolamento social para combater a pandemia do coronavírus, 
Jair Bolsonaro está sendo coerente com o projeto reacionário-liberal que 
representa. Entre a vida e o lucro, a escolha é pelo lucro. Fazer apologia 
ou namorar com a morte é a consigna do pensamento reacionário do 
qual ele é porta-voz.

Neste momento de crise sanitária, alguém estava esperando uma 
resposta diferente por parte do chefe do Estado no Brasil? É bom fazer 
um pouco de memória sobre os proverbiais memes de Jair Bolsonaro, 
ao longo de sua carreira política e à frente do cargo mais importante 
do país, para ajustar as nossas expectativas em relação à resposta do 
Governo Federal à pandemia causada pelo coronavírus.

Jair Bolsonaro é a ascensão de um projeto de poder cimentado numa 
visão de mundo reacionária e numa geringonça política que é fruto de 
um casamento oportunista com setores da burguesia financeira e indus-
trial.

“Sou favorável à tortura”, “Pela memória do coronel Carlos Alberto 
Brilhante Ustra”. Alguém tinha se esquecido dessas declarações de prin-
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cípio? O bolsonarismo recria uma estética falangista condensada na 
palavra de ordem de Primo Rivera e gritada em coro pelas turbas fran-
quistas: “Viva la muerte!!!”. Na cultura popular espanhola, El novio de 
la muerte (O namorado da morte) foi uma canção de cabaré dos anos 
20 do século passado que terminou sendo apropriado como hino da 
legião estrangeira dos exércitos espanhóis na guerra da independência 
do Marrocos. A canção se popularizou a ponto de ser entoada pelas 
tropas franquistas que iam felizes ao sacrifício nos campos de batalha. 
Namorar com a morte é a consigna do pensamento reacionário. Bem 
conhecido foi o apelo dos nazistas ao mito dos Nibelungos, um povo 
nórdico que ia feliz ao sacrifício em massa.

“Vocês querem direitos ou emprego?”. Neste meme se condensa 
a chantagem da geringonça política do ministro da Economia, Paulo 
Guedes — o “posto Ipiranga” do capitão: ou aceitam salários de fome ou 
lhes aguarda a morte no desemprego. Na espera da retomada do cresci-
mento, que nunca veio, chegou primeiro a pandemia do coronavírus e 
com ela um novo dilema nihilista: “#O Brasil não pode parar”. Em uma 
tradução simples significa que as pessoas vulneráveis, seja pela idade ou 
pela condição de pobreza, ou morrem por causa da pandemia ou por 
causa da fome.

Bolsonaro e os empresários a quem representa estão dispostos a sacri-
ficar milhares de vidas humanas, preferencialmente dos mais pobres, em 
sua lógica utilitária própria do capital. Entre a vida e o lucro, escolhem 
o lucro. O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, com a postura 
de sanitarista técnico, não consegue dissimular o lobista de oportuni-
dade que sempre detestou o Sistema Único de Saúde. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, com sua postura de economista keynesiano, 
não consegue disfarçar as agruras de seu espírito mesquinho quando 
ofereceu R$ 200,00 como ajuda de custo para trabalhadores informais e 
desempregados neste contexto de pandemia.

De qualquer forma, todos esses atores são coerentes nessa tragédia. 
Incluem-se aí as organizações Globo e a família Marinho, que hoje 
posam de opositores do capitão. Os setores da burguesia, que tentam 
agora isolar Bolsonaro, sabem bem que é melhor perder os anéis neste 
momento do que perder os dedos se a pandemia desatar em uma revolta 
social sem precedentes.



Política – Governo

Como não agir em tempos de pandemia
Cecília Sousa e Chloé Leurquin seguem 
denunciando a irresponsabilidade

As atitudes equivocadas do presidente da República, ante a pandemia 
do novo coronavírus, ganham proporções muito graves — são irrespon-
sáveis e colocam em risco a integridade física da população brasileira. 
Na contramão daquilo que vem sendo orientado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Bolsonaro vem tratando uma das maiores 
crises mundiais deste século como uma mera “gripezinha”.

Desde o anúncio dos primeiros casos da doença no território brasi-
leiro, o presidente tenta minimizar os efeitos da situação, o que pode 
causar um colapso no sistema de saúde e muitas mortes. Supostamente 
seguro do seu propósito, Bolsonaro trata a reação da população e dos 
governos estadual e municipal, que se esforçam para agir de acordo com 
as recomendações da OMS, como “pânico desnecessário” e “histeria”. 
Quanto às informações repassadas pela imprensa sobre os danos 
causados mundialmente pelo vírus, bem como a declaração de espe-
cialistas sobre precauções necessárias, ele as define como “exagero” e 
“mentira”.

As declarações, entretanto, não são as únicas irresponsabilidades 
cometidas pelo presidente. Entre os dias 7 e 10 de março ele esteve na 
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Flórida, nos Estados Unidos, e a comitiva que o acompanhava registrou 
23 casos confirmados da doença, como o secretário de Comunicação 
da Presidência, Fábio Wajngarten. Após a viagem e necessitando estar 
em isolamento, por haver risco de ter sido infectado e de transmitir o 
vírus, Bolsonaro participa de uma manifestação de cunho antidemocrá-
tico contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (que ele mesmo 
convocou), sem nenhuma proteção, onde tocou manifestantes e manu-
seou celulares — exatamente tudo o que deveria ser evitado para não 
expor outras pessoas ao risco de contaminação pela doença.

Apesar das reações negativas, ilustradas pela hashtag #bolsonaroge-
nocida, que foi muito mencionada no Twitter, o tom do pronunciamento 
realizado nesta terça-feira (24/03) não mudou. O presidente desenco-
rajou a realização de isolamento social e quarentena (por enquanto, 
únicas medidas eficazes para conter a expansão do vírus) e, em meio a 
afirmações que não condizem com a realidade, sugeriu que transportes, 
escolas e empresas voltassem a funcionar normalmente.

Esse pronunciamento se alinhou a declarações recentes de grandes 
empresários sobre o assunto, priorizando “a economia” sobre as medidas 
de contenção do corona. Para o empresário Júnior Durski, por exemplo, 
dono da rede de hamburguerias “Madero”, a economia brasileira não 
pode parar por causa de “5 ou 7 mil pessoas que vão morrer”. Tanto as 
declarações quanto o pronunciamento geraram duras críticas, revolta 
e contribuíram para minar ainda mais o apoio popular ao presidente, 
que age no sentido contrário daquele que o ministro da Saúde do seu 
próprio governo, Luiz Mandetta, vem atuando.

Em menos de três meses, o coronavírus já matou quase 20 mil 
pessoas no mundo. Bolsonaro minimiza a crise e desmerece o trabalho 
sério de autoridades e instituições que vêm tentando reduzir os efeitos 
de um vírus de alto potencial de propagação e letalidade. Isto revela não 
apenas despreparo e irresponsabilidade por parte do líder da nação, mas 
também uma postura genocida.



Cenário Internacional
Tanto na França quanto nos Estados Unidos, a pandemia altera a rotina 
de moradores e os planos dos visitantes. Quem estava fora quer voltar ou 
relata a angústia de viver de longe essa reviravolta do mundo.

Da França para o Brasil: 
a segurança de se sentir em casa
Vera França relata sua ansiedade estando fora do país

Sentindo o mundo desmoronar estando fora de casa: foi assim que 
assisti à “chegada” do coronavírus em Paris, às vésperas de retornar ao 
Brasil. Hoje não existe lugar seguro no mundo. Mas se estamos prestes 
a entrar num verdadeiro pesadelo, é preferível vivê-lo em casa, ao lado 
dos nossos.

Quando eu viajei para a França, no dia 4 de março, o coronavírus 
ainda era uma ameaça aparentemente distante, a Europa ainda não 
parecia um lugar de grande risco. Fui aconselhada a não ir — mas o 
esquema estava todo montado, minha participação numa banca na Paris 
3 confirmada. Mantive a programação.

A banca foi no dia 6; havia várias pessoas assistindo, mas o clima 
já era de muito cuidado. Nada de abraços, apertos de mão; apenas 
uma confraternização contida. No entanto, na sequência, o grupo de 
amigos foi comemorar num barzinho; ali, ninguém estava pensando em 
contágio.

Nos dias seguintes, eu visitei exposições, livrarias, tive encontros 
de trabalho. Com alguns cuidados (nada de toques corporais), a vida 
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parecia normal. Então, a doença explodiu na Itália, e o pânico chegou 
na França. Na quinta, dia 12, o presidente Macron falou à nação, anun-
ciando as medidas de contenção. Ele anunciava o fechamento das escolas 
e universidades a partir do dia 16, suspensão de atividades com mais de 
100 pessoas, restrição de circulação.

Na sexta e no sábado, tudo se precipitou; novos pronunciamentos 
ampliaram as restrições, e tudo começou a parar. As ruas de Paris 
ficaram mais vazias (metrô, ônibus ainda funcionando, mas com pouca 
gente). No sábado à noite, jantando com amigos num pequeno restau-
rante, ouvimos a notícia de que à meia noite todos os bares, restaurantes 
e cafés seriam fechados.

Minha viagem de volta (felizmente!) já estava marcada para o 
domingo, 15, de manhã. De madrugada já estava na porta do prédio 
esperando o táxi, com aquela sensação de sair de lá o mais rápido 
possível antes que não tivesse mais jeito. Sabe aquela cena de filme, em 
que o ator sai correndo e atrás as coisas vão desmoronando? Era assim 
que me sentia.

Aeroporto cheio, filas, rostos aflitos. Ninguém falando com ninguém. 
Achei que o voo fosse estar vazio, mas estava quase lotado. 11 horas de 
percurso até São Paulo; pessoas de máscara, e muita gente tossindo. Tosse 
de corona, tosse nervosa, tosse “normal”? Nada mais estava normal.

Em Guarulhos, muito tumulto de gente também, e muita mistura. 
Medo de contaminar e de ser contaminada. Só quando entrei no voo 
para Belo Horizonte eu relaxei.

Não sei se trouxe o vírus; estou tomando todos os cuidados e 
cumprindo a quarentena. De toda forma, ele já está por aqui, e não 
existe lugar seguro no mundo hoje. Nesses dias estou me sentindo como 
se vivesse uma realidade paralela. Olhando tudo com olhos diferentes. 
Mas me sentindo muito melhor por estar em casa e no meu país.



Cenário Internacional

Viver a pandemia no exterior
Camila César e Camila Salles vivem 
a chegada do coronavírus na França

Há poucas semanas, o coronavírus parecia uma ameaça impro-
vável na França. Após uma virada de ano de grande mobilização social 
contra a reforma da previdência defendida pelo governo de Emmanuel 
Macron — cujos protestos paralisaram por quase dois meses a maioria 
das linhas de metrô e de ônibus —, fevereiro foi o mês em que a vida dos 
franceses parecia “voltar ao eixo”. As notícias sobre o Covid-19 apare-
ciam nos jornais como uma realidade longe da nossa. As autoridades 
sanitárias e governamentais pediam para que as pessoas cobrissem o 
rosto com o cotovelo ao espirrar ou tossir, lavassem as mãos com frequ-
ência e evitassem os apertos de mão e os dois beijinhos ao “faire la bise”. 
Contudo, tais recomendações não deixavam transparecer uma situação 
alarmante e eram tratadas com humor por alguns.

Em março, as medidas de precaução começaram a se acentuar, mas o 
discurso oficial era ambíguo. Ao mesmo tempo em que o governo enfa-
tizava a disseminação do vírus pelo país, as campanhas para as eleições 
municipais, ocorridas em 15 de março, movimentavam as cidades. Nas 
rodas de conversas, a opinião dominante era: se o vírus fosse tão peri-
goso, não viveríamos como se não fosse nada. Mas se a ficha começou a 
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cair a partir de 12 de março, com o fechamento de todos os estabeleci-
mentos escolares, o clima de medo se instalou de fato dois dias depois, 
quando Macron anunciou que todos os bares, restaurantes e cafés não 
abrissem mais até segunda ordem. Paris é uma cidade da rua. Muitas 
pessoas moram em apartamentos pequeníssimos e pagam uma fortuna 
de aluguel. Por isso, a decisão de privar o parisiense do seu café em uma 
“terrasse” foi chocante.

A ruptura da normalidade veio efetivamente com o anúncio do 
confinamento total de 15 dias, decisão prolongada por duas semanas, 
mergulhando o país na incerteza. Atualmente, só podemos sair de casa 
para fazer o estritamente necessário, como ir ao mercado, farmácia ou 
médico, e munidos de uma declaração de compromisso de honra. Lá fora, 
o clima é estranho. Não nos olhamos nos olhos, desviamos das pessoas 
com medo de nos contaminarmos e muitos usam luvas e máscaras. As 
ruas estão silenciosas e não são mais o lugar onde queremos e gostamos 
de estar. E vivemos tudo isso como imigrantes. Em momentos de incer-
teza e de reclusão como este — semelhante àqueles dos atentados —, 
o Brasil parece ainda mais longe. O telefone e o computador nunca 
desligam, e por eles acompanhamos o Covid-19 ganhar outros países, 
inclusive o nosso. Estamos aqui, mas nossos familiares, amigos e pessoas 
queridas estão no Brasil. Pior, no Brasil de Bolsonaro, um presidente 
que vai na contramão de todas as autoridades sanitárias internacionais 
ao considerar um vírus que tem feito milhares de mortos mundo afora 
como uma simples “gripezinha”. Ouvir isso de alguém que deveria ser 
o primeiro a cuidar de seu povo, sobretudo em um país tão desigual 
quanto o nosso, torna a situação ainda mais angustiante: à incerteza da 
Paris que encontraremos lá fora quando a epidemia estiver controlada 
soma-se o medo das condições do Brasil de atravessar tal crise nas mãos 
de um governo guiado por “convicções”.

Como a doença chegou mais cedo na França, estamos avançados 
na escala da pandemia em relação ao Brasil. E o cenário não é nada 
animador. No dia 27, batemos o recorde do número de mortos em 24 
horas. Os hospitais estão cada vez mais perto da superlotação e a guerra 
contra a pandemia parece longe do fim. Independente de posiciona-
mentos políticos e diante da rapidez do contágio, uma coisa é consenso 
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aqui: ninguém questiona a necessidade do distanciamento social como 
forma de combater o avanço da doença e evitar a sobrecarga de hospitais 
e agentes da saúde. Então, para quem tem a opção, o apelo é simples: 
fique em casa. Esperamos que os governantes do Brasil, diante dos efeitos 
devastadores da epidemia pelo mundo e da possibilidade de aprender 
com os países mais afetados, ajam com a razão e antecipação para evitar 
que o pior dos males aconteça aos brasileiros.





Cenário Internacional

A experiência de uma pandemia nos EUA 
Ricardo Mendonça e Paula Simões narram a angústia 
de estar em terras norte-americanas

Vivemos a apreensão em relação ao novo coronavírus mais ou menos 
desde o final de janeiro. O fluxo de pessoas na Califórnia é muito intenso, 
e a difusão do vírus aqui parecia inevitável. O primeiro impacto veio 
ainda em janeiro com uma multidão de alunos deixando as palestras 
da universidade usando máscaras. O segundo veio em uma viagem que 
Ricardo fez para o outro lado do país, e vivemos a angústia de a família 
estar longe em um contexto de incertezas. 

As escolas dos nossos filhos foram fechadas a partir do dia 13 de 
março, quando iniciamos nosso isolamento social. Passamos a fazer 
compras de supermercado online e fazíamos pequenos passeios em volta 
do condomínio, para arejar a cabeça, distrair as crianças, mas mantendo 
o distanciamento de outras pessoas. Em poucos dias, o país já chegaria 
aos quase 200 mil casos, ultrapassando a China e a Itália, dois epicentros 
da doença. O número de mortos atingiu mais de 5 mil no fim do mês.

Desde os primeiros sinais dessa crise toda, muita coisa aconteceu. 
Já se mudaram padrões de sociabilidade e começaram a faltar algumas 
coisas no supermercado (primeiro, máscara, depois, álcool, produtos de 
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limpeza, arroz, macarrão, enlatados e outros produtos não perecíveis). 
O receio de desabastecimento é ainda maior quando se está longe de 
casa. As escolas das crianças enviam mensagens tranquilizadoras — 
as aulas foram suspensas, a princípio, por 15 dias. Nas universidades, 
muitos eventos começam a ser cancelados. As aulas da primavera devem 
ocorrer à distância, assim como as provas finais do inverno. E teve um 
email que deixou os professores bravos, mas que diz muito da vida 
acadêmica: ele pedia aos docentes que lançassem as notas rapidamente, 
para o caso de algum problema futuro.

É nesses momentos que as redes invisíveis do cuidado se fazem mais 
evidentes. E estas redes não são apenas de familiares e amigos — ainda 
que estas sejam absolutamente fundamentais em nossas vidas. Elas 
envolvem também sistemas de proteção social e de saúde. Alguns dos 
itens que podem agravar a crise por aqui têm a ver com os regimes de 
cuidado delineados. Poucos têm, por exemplo, licenças médicas remu-
neradas, o que obriga as pessoas a trabalharem mesmo doentes. Isso 
sem falar no próprio custo da doença. Como não há nada parecido com 
o SUS, não há clareza de como lidar com as pessoas que não têm planos 
de saúde. Teme-se que pessoas que precisariam de fazer testes não o 
façam pelo simples custo de ir ao médico ou fazer um exame. E mesmo 
que você tenha plano de saúde, o medo de uma eventual conta médica 
é quase tão grande quanto o do vírus. Seguros têm tetos de cobertura, 
e tratamentos intensivos não são muito afeitos a esses papos de tetos. 
Saúde é um problema coletivo... Gigantesco. E que diz de quem somos e 
do que valorizamos.

Acompanhamos daqui, apreensivos, as notícias que chegam do 
resto do mundo. O número de casos e mortes em países como Itália, 
França e Espanha; o rápido crescimento no Irã; a chegada do vírus ao 
Brasil. Novas preocupações surgem com o cancelamento de voos, e a 
nossa angústia aumenta ao pensar em nosso retorno a Belo Horizonte 
(previsto para julho). Será que as coisas vão melhorar até lá? Até quando 
tudo isso vai durar? Surgem também curiosidades: a praia mais perto de 
nossa casa (e uma das mais lindas!) é Corona del Mar, e o mercadinho 
onde se acham produtos brasileiros (incluindo farofa!) é o Corona. E 
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notícias, no mínimo, estranhas: como a dos aviões cruzando a Europa 
vazios para garantirem os slots de voos, do hospital incendiado após 
receber pacientes e a busca de curas milagrosas. Como em qualquer 
crise, o Corona joga luz sobre um monte de coisas e nos ajuda a pensar 
para onde estamos indo...





Grupos Vulneráveis
Os mais afetados pelo descaso do governo não demoram a se evidenciar: os 
trabalhadores, e particularmente as trabalhadoras domésticas — herança 
de nosso passado escravocrata.

Trabalho doméstico: o conforto do patrão 
vale mais que a vida da empregada
Cecília Sousa e Lucianna Furtado falam 
dos trabalhadores que não têm escolha

Além dos sintomas físicos e dos efeitos psicossociais que, de forma 
evidente, vêm a reboque da crise sanitária mundial provocada pelo 
coronavírus, inúmeras fragilidades do nosso modelo de sociedade 
também estão sendo melhor evidenciadas a partir deste acontecimento. 
Uma delas é a precariedade de algumas relações de trabalho que, sem o 
amparo da legislação trabalhista, deixam trabalhadores e trabalhadoras 
à mercê da ação emergencial do Estado (que está deixando a desejar, 
para dizer o mínimo) ou da exposição ao contágio do vírus para sobre-
viver.

Para autônomos, ambulantes, motoristas, entregadores, babás, jardi-
neiros, diaristas, dentre outras categorias, o trabalho remoto ou o isola-
mento remunerados não são opção, e a equação é simples: se não houver 
uma ação urgente do Estado, ou se expõem ao contágio ou ficam sem 
renda. “Ou morremos de coronavírus ou morremos de fome”, como 
ouvimos.

Especialmente sobre mulheres que trabalham como diaristas, babás 
e empregadas domésticas, outras nuances recaem e é possível perceber 
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a situação de vulnerabilidade amplificada: além de ficarem sem renda, 
o que as obriga a usar transporte público e ir trabalhar, desempenham 
um trabalho cuja natureza é associada ao cuidado e à higienização dos 
espaços, o que as expõe duplamente ao risco do vírus.

A conversão disso em tragédia pode ser visualizada de forma muito 
nítida quando verificamos que uma empregada doméstica está entre as 
primeiras vítimas fatais do coronavírus no Brasil. Cleonice Gonçalves, 
63 anos, morava a duas horas do serviço e não foi avisada pela patroa — 
recém-chegada da Itália — sobre o risco de pegar o coronavírus, muito 
menos dispensada.

Diante dessa tragédia, diversas denúncias e campanhas de conscien-
tização tomaram as redes sociais, demandando o afastamento remune-
rado das trabalhadoras domésticas para que elas possam, assim como 
seus patrões, praticar o isolamento social e se proteger do contágio. No 
dia 17 de março, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota 
técnica com orientações sobre o cuidado com trabalhadoras e trabalha-
dores domésticos, cuidadores ou vinculados a empresas ou plataformas 
digitais de serviços de limpeza ou de cuidado. No entanto, a medida 
apenas recomenda que o mesmo seja adotado em relação aos trabalha-
dores diaristas, não vinculando o empregador a esse dever.

Cabe lembrar que apenas recentemente, com a PEC das domésticas, 
a categoria passou a ter acesso aos direitos dos demais trabalhadores. 
Mesmo após essa tentativa de reparação, apenas 32% possuem carteira 
assinada, em um quadro de informalidade que condiciona o afasta-
mento remunerado e o auxílio-doença ao bom senso e solidariedade de 
seus empregadores — o que, como vimos acima, nem sempre acontece.

Para além do não-reconhecimento de seus direitos trabalhistas, a 
herança escravocrata opera também uma desumanização genocida, na 
medida em que muitos empregadores colocam seu próprio conforto e 
comodidade acima da saúde e segurança das trabalhadoras, mulheres 
negras em sua imensa maioria. Aos olhos da elite, tão acostumada a 
ver as pessoas negras como sua propriedade, a vida dos trabalhadores 
domésticos é um bem substituível, irrelevante diante de seus lares limpos 
e bem arrumados para se protegerem ou se recuperarem do coronavírus.



Religião
As igrejas se posicionam. A Igreja Católica suspende os ritos presenciais; 
entre os protestantes, diferentes orientações, e inclusive o apoio do 
presidente da República.

Igreja em ação contra o coronavírus
Fabíola Souza registra a orientação do Vaticano 
e dioceses católicas no Brasil

Antes mesmo dos casos de coronavírus se espalharem pelo Brasil, 
muitos católicos já estavam atentos à sua chegada ao Vaticano. A aparição 
do Papa Francisco resfriado levantou suspeitas de que ele poderia ter 
contraído o vírus, o que foi negado. Diante da disseminação de casos na 
Itália, ele suspendeu suas celebrações com presença de fiéis e também 
aparições públicas na Praça São Pedro, tornando a televisão e as mídias 
sociais seus principais canais de comunicação.

Seguindo os passos de Francisco, vários bispos brasileiros come-
çaram a tomar algumas medidas preventivas em suas dioceses, como 
a suspensão do abraço da paz e também da comunhão diretamente na 
boca. Na internet, a medida gerou controvérsia principalmente entre 
os católicos mais conservadores. Alguns vídeos, inclusive de religiosos, 
questionavam a medida, interpretada como exagerada e até ineficaz.

Atitudes mais drásticas começaram a ser tomadas pelo Ministério 
Público e também pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) a partir do dia 14 de março. A primeira veio da Justiça, que 
determinou a suspensão, por um mês, das missas e outros eventos no 
Santuário Nacional de Aparecida, maior templo católico do país. No 
mesmo dia, em nota, a CNBB recomendou a suspensão de todo tipo de 
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atividade e evento com aglomeração de pessoas, recomendando, inclu-
sive, que idosos e pessoas dos grupos de risco participassem das missas 
em casa.

A suspensão das missas públicas veio poucos dias depois, variando 
de diocese para diocese. Na arquidiocese de Belo Horizonte, a medida 
começou a vigorar no dia 18 de março. Já na Arquidiocese de São Paulo 
— local que registrava o maior número de casos — o discurso a prin-
cípio foi de aumentar o número de celebrações como forma de evitar 
aglomerações. Criticado, Dom Odilo Scherer só suspendeu as celebra-
ções públicas a partir do dia 21.

Ainda que enfrente discursos dissonantes vindos de fiéis e de alguns 
líderes religiosos, a Igreja Católica, por contar com uma organização 
em nível mundial (Vaticano), nacional (CNBB) e local (Dioceses), tem 
conseguido tomar medidas unificadas de combate ao coronavírus. A 
suspensão das missas e outras atividades pastorais é um avanço, visto 
que parte considerável dos fiéis católicos brasileiros — 25% segundo 
pesquisa do Data Folha — tem mais de 60 anos.

Entre as ações da Igreja Católica, um ponto que chama a atenção é 
sua presença nas redes sociais. Canais católicos no rádio, na televisão 
e até mesmo na internet não são novidade. No entanto, o que vemos 
agora é um movimento local das paróquias, com transmissões diárias de 
missas e outras atividades.

Percebemos também por parte dos bispos brasileiros um discurso 
que convoca os fiéis a uma rede de oração sem deixar de lado as orienta-
ções da Organização Mundial da Saúde. Em tempos de crescente funda-
mentalismo cristão, o distanciamento de uma concepção de fé “mágica”, 
“que livra de todo mal” é fundamental para que os fiéis sigam as orienta-
ções das autoridades sanitárias e valorizem o papel da ciência.

No momento em que a Igreja Católica vive o período quaresmal, 
no qual práticas como jejum, oração e caridade são incentivadas, outro 
importante valor que aparece é a necessidade do cuidado e da solida-
riedade. Além de uma rede de oração, cabe também à Igreja Católica 
intensificar suas ações de caridade e encontrar novas formas de atuação 
e fortalecimento de suas pastorais sociais, de modo que pessoas em situ-
ação de rua, presidiários, crianças e outras pessoas em situação de vulne-
rabilidade continuem encontrando amparo em tempos de pandemia.



Religião

A pandemia pela ótica dos 
“vários protestantismos”
Raquel Dornelas indica as diferenças de postura 
entre as denominações protestantes

“Neste tempo de quarentena, as pessoas perdem os seus ganhos. Se 
você tiver que escolher entre dar a sua contribuição na IBAB ou cuidar 
de alguém próximo, cuide das pessoas”. O trecho acima faz parte da 
pregação proferida por Ed Rene Kivitz, líder da Igreja Batista de Água 
Branca (SP). A IBAB foi uma das pioneiras no Brasil a abolir os cultos 
presenciais como forma de prevenção ao coronavírus.

Por outro lado, em 15 de março, quando a pandemia já preocupava 
os brasileiros, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir 
Macedo, minimizou o poder de ação do coronavírus, argumentando 
que se tratava de uma invenção diabólica. Na semana seguinte, com a 
proibição de celebrações em vários municípios, a instituição orientou os 
frequentadores a comparecerem aos templos apenas para orações indi-
viduais e auxílio espiritual. Já em relação às cidades nas quais foi estipu-
lado um limite de fiéis nas igrejas, a Universal se prontificou a controlar 
o fluxo de pessoas. Porém, uma reportagem da Agência Pública apurou 
que não houve restrição de entrada em diversas filiais da rede.
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Em meio a tudo isso, o pastor Silas Malafaia, que comanda a Assem-
bleia de Deus Vitória em Cristo, também criticou as determinações de 
fechamento e chegou a sofrer intervenção da justiça fluminense para 
interromper as reuniões.

Contrariados, esses líderes religiosos tiveram suas “preces” atendidas 
por Bolsonaro: em 26 de março, um decreto incluiu as igrejas na lista 
de serviços essenciais e permitiu a reabertura total dos templos. Nova-
mente, o presidente se mostrou mais preocupado em agradar apoiadores 
do que com o bem-estar da nação. Além disso, a discrepância entre a 
conduta da IBAB e a das outras duas instituições citadas revela questões 
instigantes para se pensar o evangelicalismo no Brasil.

É inegável o fosso que separa as diversas denominações protestantes. 
Igrejas históricas ou reformadas, pentecostais, neopentecostais e reno-
vadas fazem parte de um mesmo bloco, mas com características até 
mesmo antagônicas.

Por trás da insistência de líderes em manter os cultos presenciais, está 
a raiz mercadológica que explica o funcionamento de suas instituições. 
Tais denominações atuam a partir de verdadeiros sistemas de franchi-
sing, com estudos de marketing, planejamento de expansão de unidades 
em áreas estratégicas, metas de arrecadação financeira. Nesse sentido, 
templos vazios significam um possível enfraquecimento da influência 
dos pastores sobre os fiéis, perda do hábito ritualístico de frequentar a 
igreja, além de, evidentemente, uma menor arrecadação de dízimos e 
ofertas.

Não se trata de juízo de valor. O apoio de Silas Malafaia ao pronun-
ciamento de Jair Bolsonaro em cadeia nacional, no qual o presidente 
apelou pela “salvação” da economia, comprova como tais religiosos 
são movidos pela engrenagem capitalista. Malafaia chegou a dizer: “Eu 
tenho mais de 300 funcionários na minha organização. Como é que eu 
vou pagar essa gente se eu não tenho recurso?”

Enquanto zombam de orientações de autoridades e da ciência, essas 
lideranças colocam seus interesses (e a manutenção de seu mercado da 
fé) acima da saúde daqueles que deveriam pastorear — especialmente 
nos momentos de incerteza, como este em que vivemos agora.



II
Abril

O Brasil atinge 85.507 casos de contaminação e 5.912 mortes confir-
madas em 30 de abril.





Política - Governo
Em plena crise sanitária, o Ministério da Saúde vive sua própria crise, 
que leva a uma troca de ministros. No Ministério da Justiça, a saída de 
Sérgio Moro aumenta a tensão política. Junto com o coronavírus, e a 
partir do próprio governo, a epidemia das fake news também assola o 
país. O Ministério da Educação corta bolsas de pesquisa e discrimina as 
Ciências Humanas e Sociais. Para completar, o governo propõe medidas 
emergenciais antidemocráticas.

Para além do ego ferido 
do chefe de Mandetta
Samuel Silveira registra a instabilidade 
do ministro da Saúde

Apesar da hesitação do presidente no momento, o destino de Luiz 
Henrique Mandetta à frente do Ministério da Saúde é incerto. Bolso-
naro queria ser mais ouvido pelo ministro, acha que o poder lhe subiu 
à cabeça. Queixa-se do que julga ser a celebrização de “alguém que 
era normal”. E reforça o “poder de sua caneta”: “para o bem do Brasil”, 
poderia demitir “os que estão se achando” em seu governo. Em uma 
mesma segunda-feira (06/04), ameaçou fazê-lo, mas voltou atrás.

Três dias antes, a pesquisa de opinião do Datafolha apontava 30% 
de aprovação da atuação do presidente e 76% do Ministério da Saúde. 
Noutra mais recente, do Instituto Paraná Pesquisas, 57,6% dos entrevis-
tados responderam ter mais confiança nas informações de Mandetta, 
enquanto 37,5% disseram que confiam mais nas do presidente. Caso a 
demissão tivesse se consumado, Osmar Terra — que defende medidas 
opostas de enfrentamento à pandemia — estava entre os cotados.

Para Bolsonaro, ao atual ministro falta também “humildade”. Note-se 
que esse que julga também se gaba e exige reconhecimento como o 
“técnico de um time que está ganhando de goleada” do coronavírus. 
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Preocupa-se mais com a hierarquia, com seu status e autoridade (além 
da economia) do que com o povo nesse momento.

Às alfinetadas públicas do presidente, Mandetta responde com 
esperta discrição. Diz que não pretende se demitir agora, apesar da 
vontade: “médico não abandona paciente”, porém reafirma a hierarquia 
e autoridade do “comandante do time”.

O ministro se destaca ao fazer o “feijão com arroz”, rodeado de quem 
não o faz: segue as diretrizes da OMS, defende o isolamento social e 
se posiciona com cautela científica em relação ao que Bolsonaro andou 
divulgando como panaceia — a cloroquina. Age de maneira similar às 
lideranças de vários outros países cujas estratégias são bem-sucedidas.

Ele está na mídia, nas redes sociais, na boca do povo. Até participou 
nas repercutidas lives de artistas dos últimos dias, trocando agradeci-
mentos e elogios com Xand Avião, Jorge & Mateus e Marília Mendonça. 

Mas afinal, quem é esse que emerge em nível nacional neste momento, 
com ascendente projeção? Será para muitos uma espécie de “novo 
Moro”? Ora, o Mandetta, cuja imagem pública é agora atrelada à ciência 
e aos trabalhadores da saúde, já votou contra o Programa Mais Médicos 
e a favor da PEC 241/55, que congelou os gastos com educação e sáude, 
quando deputado federal (DEM) pelo Mato Grosso do Sul. E foi investi-
gado por suspeita de fraude em licitação quando secretário de Saúde do 
mesmo estado (mas a denúncia não chegou a ser apresentada pelo MP).

Por ora, que a pasta continue na linha de enfrentamento sensato à 
pandemia, de que tanto precisamos. Mas é preciso atentar para o ego 
ferido de seu chefe: o destino político de Mandetta, a médio prazo, já 
está sendo decidido.
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Ministério da Saúde: troca de técnico no 
meio da partida
Vera França comenta a demissão 
e a nomeação de novo ministro

O que estava anunciado acontece. Em pleno surto da pandemia, 
Bolsonaro demite Mandetta e nomeia novo ministro da Saúde, em razão 
de discordância quanto às medidas de restrição.

Não se troca um técnico de futebol no meio de um jogo nem se o time 
estiver perdendo, e menos ainda se a partida estiver indefinida. Esse foi 
o comentário de Flávio Dino, governador do Maranhão, a propósito da 
substituição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pelo presi-
dente Bolsonaro.

De fato, para um observador externo, a troca do titular da Saúde no 
meio da pandemia — considerando inclusive que sua atuação vinha 
sendo elogiada por amplos setores da sociedade — pareceria incom-
preensível. Profissional da Medicina, Mandetta defendeu o isolamento 
como medida de contenção do vírus, conforme as diretrizes da OMS. 
Alterando sua atitude anterior, ao menos publicamente passou a ser um 
forte defensor do SUS, cobrando mais verbas para o fortalecimento do 
sistema e atuando em consonância com os governadores e com as secre-
tarias da Saúde dos estados. Mas para o presidente da República e seu 
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clã, o enquadramento e o critério de ajuste não é a competência técnica 
específica e nem mesmo os resultados, mas a obediência às suas deter-
minações. Os “subordinados” devem acatar suas ordens e não podem 
alcançar maior prestígio que ele.

O presidente não admite divergências em seu governo, como tem 
feito ecoar nas manifestações públicas que tem convocado. A ameaça de 
demissão do ministro esteve no horizonte desde março e foi concretizada 
em 16 de abril. No seu lugar foi nomeado Nelson Teich, médico onco-
logista carioca e empresário do setor. Teich não tem nenhuma experi-
ência em saúde pública, mas já era próximo do presidente, tendo atuado 
como consultor informal durante sua campanha eleitoral. No momento 
da nomeação, o ministro empossado afirmou seu alinhamento com o 
pensamento de Bolsonaro. Com relação a quê, especificamente?

Junto com o novo ministro, o presidente nomeou ainda o almirante 
Flávio Rocha, também sem experiência na área da saúde, para assessorar 
a transição e ser a voz de Bolsonaro no órgão.

Chamamos “sub-acontecimento” um acontecimento que se dá no 
quadro de outro maior, orientando seu desdobramento, explicitando 
seus sentidos. Para a maioria de nós, o grande acontecimento que 
estamos vivendo é a Covid-19 — essa pandemia que atinge proporções 
mundiais, com mais de 2 milhões 614 mil contaminados, que já matou 
182 mil pessoas e ainda não encontrou um tratamento ou vacina. Nesse 
quadro maior, a mudança desperta apreensão na perspectiva de como o 
novo ministro vai agir com relação ao vírus, e quais serão seus objetivos. 
Ou seja, dentro do acontecimento coronavírus, a troca de ministros da 
Saúde impacta diretamente no desenrolar da doença no país.

Para Bolsonaro e seus filhos, o quadro é outro: o sub-acontecimento 
diz respeito ao afastamento de um ministro “indisciplinado”, uma 
manobra para assegurar e fortalecer o próprio poder, suspender vozes 
discordantes, perseguir e eliminar os opositores. Acontecimentos desor-
ganizam e demandam intervenções no sentido de reorientar seus rumos. 
A leitura e a intervenção do presidente não deixam dúvidas quanto ao 
rumo que ele está buscando imprimir: não é a saúde, não é o país que 
estão em causa, mas seu projeto de poder. Ao povo (a nós), as consequ-
ências.
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Sérgio Moro: saída estratégica e 
recuperação de protagonismo
Terezinha Silva aborda uma outra 
baixa na equipe do governo

A forma como Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, acusando 
o presidente de interferência política na Polícia Federal, provoca 
uma ruptura e uma disputa entre ambos, cujo impacto ainda é difícil 
mensurar. Claro é que esse acontecimento reconfigura a percepção 
pública sobre ambos, altera a atuação dos dois no campo político, com 
consequências imprevisíveis para o país.

Sérgio Moro fez uma saída estratégica depois de quase 16 meses 
como ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Foi um tempo 
considerável para uma performance que esteve aquém das altas expec-
tativas de “superministro”, criadas por segmentos políticos e midiáticos 
quando ele aceitou o ministério, com a promessa de “carta branca” para 
atuar e uma futura vaga no Supremo Tribunal Federal para ocupar. Sua 
atuação foi também contraditória com a imagem de símbolo nacional 
do combate à corrupção. Silenciou ou respondeu com evasivas a denún-
cias de corrupção envolvendo figuras próximas a Jair Bolsonaro, passou 
a não considerar a prática de caixa dois eleitoral tão grave quanto consi-
derava em seus tempos de Lava Jato.
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Ao sair do governo, em 24 de abril, Moro busca recuperar o protago-
nismo e a própria imagem, inexoravelmente associada, para o bem ou 
para o mal, ao problema da corrupção e da moralidade pública. Disse 
explicitamente que precisava preservar sua biografia. Saiu queixando-
-se que Bolsonaro não cumpriu a promessa de dar-lhe carta branca e 
classificou de “ofensivo” o modo como o presidente exonerou o diretor 
geral da PF, Maurício Valeixo, sem o aval do então ministro da Justiça. 
Indiretamente, cobrou respeito por parte de Bolsonaro, que ignorou sua 
autoridade como ministro.

O racha entre ministro e presidente implicou também uma cisão em 
suas bases de apoio no campo da direita e extrema direita. Sérgio Moro 
sabe que não será fácil a disputa com Bolsonaro em torno das versões 
sobre sua demissão. Tampouco será fácil recuperar a imagem que tinha 
antes junto a certos públicos. Ao sair, o ex-ministro foi acusado de 
traição e deslealdade pelo bolsonarismo, agora ressentido com sua saída 
acusatória. Não é para menos. A acusação — vinda daquele que era tido 
como o “fiador” de uma suposta política do atual governo no combate 
à corrupção — abre um flanco para investigações contra Bolsonaro. De 
imediato impulsionou uma discussão sobre um possível impeachment, 
já instalada tanto nas mídias jornalísticas, engajadas na cobertura diária 
de denúncias contra o presidente, quanto no Congresso Nacional, onde 
Bolsonaro negocia com os deputados do chamado Centrão para garantir 
maioria parlamentar.

Ser responsabilizado por impulsionar um impeachment de Bolso-
naro pode até ajudar Moro a reconquistar o qualificativo de “corajoso” 
que a Lava Jato lhe deu e que o período no ministério da Justiça apagou 
significativamente. Mas ele terá que enfrentar vários obstáculos, entre 
os quais as ações da tropa bolsonarista. De “herói” passou a ser acusado 
por bolsonaristas de “chantagista” e de não ser confiável do ponto de 
vista ideológico. Também eles lhe dirigem questionamento parecido ao 
feito por segmentos sociais críticos tanto de Bolsonaro quanto de Moro: 
por que não denunciou o presidente antes? O próprio Bolsonaro, em seu 
discurso após a demissão do ministro, pintou-o como um personagem 
ardiloso e carreirista, que se preocupava apenas com uma vaga para ser 
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ministro do STF: “tem compromisso consigo próprio, com seu ego e não 
com o Brasil”.

Em meio a esse contexto, Moro precisará ainda garantir, no curto 
e médio prazo, que investigações provem a sua versão sobre a inter-
ferência política de Bolsonaro na PF. A acusação feita pode se voltar 
também contra o próprio ex-ministro, por prevaricação, denunciação 
caluniosa e crime contra a honra, caso não apresente provas dos ilícitos 
imputados ao presidente.

No horizonte da disputa entre Moro e Bolsonaro está certamente a 
eleição presidencial de 2022, ambição de ambos e, possivelmente, o prin-
cipal pano de fundo do atual embate político. Mesmo antes da exone-
ração do ex-ministro, Bolsonaro já dizia que Moro é “candidatíssimo” à 
presidência em 2022 e por isso hesitava em indicá-lo à vaga que surgisse 
no STF, para não lhe dar tamanho palanque eleitoral. As consequências 
dessa disputa, portanto, dependerão do transcurso das investigações, de 
como ambos atuarão e de como se posicionarão outros atores e insti-
tuições. Bolsonaro continua presidente e já deu inúmeras mostras de 
que está disposto a qualquer ato para seguir no poder; sabe mobilizar 
sua base política, inclusive militares. Moro mostrou várias fragilidades 
em seu desempenho público e político enquanto ministro da Justiça. 
Mas retornou agora, talvez temporariamente, aos bastidores do mundo 
político-jurídico, no qual a Lava Jato e o escândalo denunciado pelo The 
Intercept Brasil já mostraram como ele tem protagonismo e como atua.
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Governo Bolsonaro usa estratégia 
criminosa e dissemina mentiras em 
tempos de coronavírus
Maíra Lobato denuncia a prática da desinformação

A pandemia do coronavírus se dá num contexto em que outro fenô-
meno grave altera a maneira que a compreensão e a significação das 
coisas são construídas: a circulação de fake news, que também afeta o 
mundo todo e acompanha o desenrolar da nossa compreensão sobre 
o Covid-19. As informações falsas em formato de notícias se espa-
lham como um rastro de pólvora e provocam consequências graves na 
maneira como a população lida com a ameaça do coronavírus.

A estratégia de afetar a opinião pública com base na disseminação de 
fake news se mostrou tão eficiente que passou a ser o modus operandi de 
governantes para conquistar apoio das pessoas e motivar atitudes peri-
gosas. Por isto mesmo o Sindicato dos Jornalistas (MG) lançou a hashtag 
#desinformaçãomata: “Desinformação também mata. Não dissemine o 
vírus da informação falsa. Ele também pode matar”.

O governo Bolsonaro e seus apoiadores, que usaram muitas fake news 
na campanha eleitoral em 2018, mantêm essa prática no contexto da 
pandemia mesmo sendo algo que coloca a vida de milhares de pessoas 
em risco. Uma postura criminosa que fica impune mais uma vez e que, 
neste contexto, tem como consequência a desmobilização da população 
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brasileira para lidar com essa doença. Por esta razão, o Brasil tem sido 
internacionalmente criticado por isso; enquanto o mundo se isola em 
casa, tentando amenizar o problema, Bolsonaro dissemina mentiras e 
convoca a população a voltar ao trabalho e às ruas.

Notícias mostrando discursos mentirosos circulam e ganham apoio 
do próprio Presidente, como no caso do vídeo de uma mulher que se 
disse professora e pediu a reabertura do comércio, e do vídeo de um 
homem dizendo que o Ceasa (MG) estava desabastecido.

Além dessas fake news que têm um uso político e disputam a opinião 
pública, ainda temos que lidar com mentiras sobre a doença, formas de 
prevenção, vacinas e medicamentos, o que acarreta, para o Ministério da 
Saúde, um trabalho extra para combater informações falsas e/ou equi-
vocadas. Os grandes veículos de comunicação também se mobilizam na 
tarefa árdua de verificar o que é verdade ou não sobre o Covid-19.

A exemplo do presidente, que divulga mentiras impunemente, 
observamos que esse comportamento antiético também se tornou uma 
prática entre as pessoas comuns. Defendendo os mesmos valores do 
governo, e sob a justificativa de salvar a economia do país, a falsificação 
se tornou justificada.
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Quem erra ou silencia seus mortos?
Thais Araujo reitera a desinformação 
e falta de transparência

Desde que foi confirmado no Brasil o primeiro caso de Covid-19, em 
fevereiro, muito se fala no achatamento da curva de contágio. Mas como 
saber o real cenário se falta transparência e sobra confusão na comuni-
cação e nas ações do poder público? As entrevistas coletivas diárias do 
Ministério da Saúde, por exemplo, chegaram a ser suspensas quando o 
novo líder da pasta, Nelson Teich, tomou posse, em 17 de abril. Olhar 
no olho do cidadão, neste caso por meio da imprensa, é fundamental 
para orientá-lo sobre os cuidados que devem ser seguidos e prestar-lhe 
contas.

Países europeus, que também lutam contra os efeitos do Covid-19, 
assumiram o compromisso de manter o diálogo com a população. Na 
Espanha, o coordenador-geral do combate à pandemia concede entre-
vistas coletivas diárias para atualizar as informações, inclusive assu-
mindo erros e, por vezes, desculpando-se. No Brasil, profissionais da 
imprensa, que cotidianamente assumem riscos para informar as pessoas 
e possibilitar atitudes conscientes, têm sido relegados (desde antes da 
pandemia) a um lugar de desprezo e ridicularização nos arredores do 
Palácio do Planalto.
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Em meio ao descaso aos profissionais e à informação, o Ministério 
da Saúde alegou erro de digitação nos dados relativos a São Paulo para 
divulgar, na segunda-feira (20/04), 383 mortes em 24 horas em vez das 
113 contabilizadas. No mesmo dia, ao ser questionado por um jornalista 
sobre a quantidade aceitável de brasileiros mortos pelo novo corona-
vírus para defender a abertura de escolas e do comércio, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, limitou-se a dizer: “Eu não sou coveiro”.

É preciso lembrar que muitos veículos e profissionais que reclamam 
do tratamento que lhes é dispensado pelo atual governo apoiaram expli-
citamente ou por omissão o então candidato à presidência da Repú-
blica. No entanto, tal histórico não ameniza o caráter antidemocrático 
dos ataques ao jornalismo e aos jornalistas, que resvalam no direito dos 
brasileiros à informação.

Em um contexto de erros de digitação, subnotificações e flagrante 
desrespeito a profissionais da saúde e da imprensa, torna-se ainda mais 
pertinente a recente publicação do ex-presidente da Fenaj Celso Augusto 
Schröder, nas redes sociais: “como no tempo da ditadura nunca sabe-
remos exatamente o número de mortos. Restarão as covas rasas para 
serem vasculhadas nas próximas décadas”. Se os jornalistas não tiverem 
assegurado o direito de exercer a atividade, seremos impedidos de saber 
muito mais que isso.
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O coronavírus e a “balbúrdia”: 
entre o anticientificismo e a visão 
tecnicista da ciência
Lucianna Furtado chama a atenção para a ação 
predatória do Ministério da Educação

A pandemia de coronavírus acirrou ainda mais as disputas entre o 
Ministro da Educação, Abraham Weintraub, e as universidades públicas, 
que lutam para sobreviver em meio aos cortes de recursos e ao anticien-
tificismo bolsonarista.

Não é novidade que a gestão de Abraham Weintraub, Ministro da 
Educação do governo Bolsonaro, é marcada pelo antagonismo às univer-
sidades públicas, com cortes de recursos e acusações infundadas sobre 
plantações de maconha. Mesmo a pandemia global de coronavírus, um 
forte argumento pelo investimento científico, acabou sendo apropriada 
para canalizar os ataques: se antes Weintraub se queixava da “balbúrdia” 
generalizada das universidades federais, agora instrumentaliza as ciên-
cias exatas e biológicas para demonizar as humanas e sociais.

Em seu golpe mais recente, a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) reduziu as bolsas de pós-graduação 
por meio da portaria nº 34, de 9 de março. Imposta em meio à reor-
ganização social para o combate ao coronavírus e após a promessa de 
concessão das bolsas por parte dos programas de pós-graduação, a 
medida mobilizou protestos e uma recomendação do Ministério Público 
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Federal pela revogação. Em 2019, 8 mil bolsas já haviam sido cortadas e 
a nova portaria intensificou o prejuízo à ciência brasileira.

A Capes, inicialmente, afirmou que não houve cortes e que apenas 
corrigiu distorções — mas um levantamento preliminar da Associação 
Nacional de Pós-Graduandos já identificava o corte de mais de três 
mil bolsas, e muitas foram reclassificadas como “bolsas empréstimo”, 
a serem cortadas quando o bolsista vigente finalizar a pesquisa. Após 
essas contestações, a Capes admitiu que o novo modelo eliminaria cerca 
de 6 mil bolsas, alegando uma falha na distribuição e concordando em 
restituí-las.

Nesse meio tempo, porém, Weintraub criticou seminários sobre 
música e movimentos sociais, incitando seus seguidores contra a auto-
nomia universitária. Seu irmão e assessor especial da presidência, 
Arthur Weintraub, mandou um estudante de Direitos Humanos se 
dedicar à carreira de confeiteiro, justificando que as bolsas seriam desti-
nadas à Medicina, e diferenciou as áreas da saúde, úteis no combate ao 
coronavírus, da balbúrdia, agora especificada como Filosofia, História e 
Sociologia. Embora tenha cancelado a bolsa de um doutorando que está 
pesquisando o coronavírus, o ministro afirma que cortou estudos sobre 
funk proibidão em favor da saúde.

Paralelamente, uma portaria havia removido as ciências humanas 
das prioridades de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), com uma retificação após protestos. 
A Capes anunciou investimentos em pesquisas sobre epidemias e o 
MEC destinou mais recursos para a residência médica, enfatizando a 
falsa dicotomia entre as áreas da saúde e o conhecimento das humanas 
e sociais.

Sem as ciências humanas e sociais, não é possível compreender o 
contexto que torna a população periférica, as empregadas domésticas e 
os trabalhadores autônomos mais expostos ao coronavírus, bem como 
elaborar políticas públicas para proteger a esses e outros cidadãos, 
como a política de renda emergencial. Sem essas áreas, não é possível 
compreender movimentos políticos pela emancipação dos trabalha-
dores, pessoas negras, mulheres, LGBTQ+, com deficiência, dentre 
outros grupos subalternizados. Não é possível identificar e entender 
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como algoritmos reproduzem essas violências, ou como profissionais de 
saúde, estatisticamente, aplicam menos anestesia em pacientes negras 
durante o parto, e tampouco será possível intervir para reparar essas 
assimetrias de poder e violência.

Uma sociedade sem o conhecimento científico das áreas humanas e 
sociais é uma sociedade que não se vê, não se entende e não se aprimora; 
não se dedica à dimensão ética de suas interações, discursos e ações; 
não se emancipa politicamente; não zela pelo bem-estar e cidadania dos 
sujeitos que a constituem. A quem interessa essa sociedade desumana?
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Menos transparência, menos direitos
Cecília Sousa e Paulo Basílio registram 
medidas provisórias prejudiciais à democracia 
e aos trabalhadores

O país vive um estado de calamidade pública; medidas emergenciais 
são propostas pelo governo federal. Algumas delas, contudo, vão em 
direção contrária à proteção social e à garantia de direitos, contribuindo 
para tornar regra o que é exceção, atacar a produção científica e fragi-
lizar ainda mais setores já vulnerabilizados da sociedade. Aprovada em 
novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI) institucionalizou 
o dever do Estado brasileiro de garantir o acesso à informação pública 
de forma ágil, transparente e em linguagem de fácil compreensão. Ela 
estabelece a transparência como regra e o sigilo como exceção e, para 
isto, conta com procedimentos e prazos que permitem que a informação 
seja entregue a quem a solicita.

De 2012 aos dias atuais, a LAI vem enfrentando desafios na sua 
implementação e passou, logo no início do governo Bolsonaro, por uma 
tentativa de alteração. Hoje, o governo brasileiro tenta novamente alterar 
a LAI, por meio da Medida Provisória 928/2020, que busca suspender 
os prazos de resposta dos órgãos públicos a pedidos de informação, o 
que, na prática, institucionaliza o descumprimento dos prazos durante o 
período de pandemia do coronavírus. Coincidentemente, nesse mesmo 
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período, uma série de exigências legais e fiscais ao setor público não 
estão sendo cumpridas — como a necessidade de licitação para contra-
tações —, devido ao reconhecimento de estado de calamidade no país.

Ainda que as duas tentativas de alteração na LAI não tenham sido 
efetivadas — no primeiro caso o governo recuou e no segundo uma 
liminar do STF suspendeu as mudanças —, elas revelam uma dispo-
sição insistente e perigosa por parte do governo brasileiro para limitar 
a transparência e restringir o acesso à informação pública, dificultando 
a fiscalização de atos governamentais e a participação social. Ao mesmo 
tempo, elas abrem margem para uma atuação desproporcional e arbi-
trária do Estado.

O governo também se utilizou da situação de calamidade pública 
para atingir trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa pública e 
privada. Desde o começo deste governo o Ministro da Economia estuda 
uma forma de demitir funcionários públicos concursados de todas as 
esferas, em especial a federal. Nesse sentido, chegou a propor a PEC 186, 
conhecida como PEC Emergencial, que propõe a redução salarial e de 
jornada dos servidores públicos federais, além de atacar a estabilidade 
dos servidores. Por ora, a emenda está em análise no senado.

Com relação aos trabalhadores da iniciativa privada, o governo 
chegou a baixar uma medida provisória liberando as empresas de 
pagarem os salários de seus funcionários por até quatro meses. A justifi-
cativa seria evitar o desemprego em massa que o isolamento social pode 
gerar. Vários setores da sociedade civil se posicionaram contra a medida, 
o que fez Bolsonaro recuar. Em nova versão, ele propôs uma medida que 
permite redução salarial e de jornada de até 70% (dependendo do cargo 
e salário) para os funcionários; assim, o governo poderá auxiliar os afor-
tunados que tiverem uma baixa na renda. O empregado terá estabilidade 
proporcional ao tempo de afastamento. Dias depois, ele anunciou um 
pacote de crédito para médias e pequenas empresas, além de um bene-
fício para desempregados e autônomos. O valor proposto pelo governo 
era de R$ 200,00; o Congresso Nacional conseguiu aumentá-lo para R$ 
600,00 e, em caso de mãe solo, R$ 1.200,00. 

Bolsonaro e sua equipe ampliam ainda mais a crise ao usar o quadro 
da pandemia para tentar implementar medidas impopulares e restritivas 
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que, dentre outros efeitos, prejudicam os mais pobres, atingem frontal-
mente o ensino superior e o desenvolvimento científico e desmontam o 
Estado e os serviços públicos. Colocando a economia em primeiro lugar, 
acima inclusive da vida, o presidente mostra a que e para quem veio.





Política - País
O Brasil assiste a uma polarização entre governos federal e estaduais. O 
quadro sanitário se agrava, o isolamento social se faz mais que nunca 
necessário.

Coronavírus e política: testando os limites 
da fidelidade ao bolsonarismo
Chloé Leurquin e Mayra Bernardes registram 
discordância entre os governantes quanto 
às medidas de prevenção

Desde 28 de fevereiro, com o anúncio do primeiro caso confirmado 
de coronavírus no Brasil, enfrentamos um período de grande incerteza 
que, por sua vez, desencadeia reações extremas e um movimento desi-
gual de adesão dos governantes brasileiros às recomendações de saúde 
da OMS.

Alinhamentos políticos se chocam, neste momento, com a adoção 
das medidas sanitárias. Se antes parecia para alguns que era sensato se 
aliar a Bolsonaro, hoje, parece suicídio político. E, na última semana 
de março, vimos uma profusão de ministros, secretários, governadores 
e prefeitos que se opuseram à estratégia bolsonarista de priorizar a 
economia em vez da vida, decretando estado de calamidade pública e 
insistindo no isolamento social como medida essencial para o achata-
mento da curva de contágio do coronavírus.

Bolsonaro perdeu apoio de figuras políticas que foram importantes 
para a sua eleição e que, até então, faziam parte da sua base, como os 
governadores Ronaldo Caiado (DEM-GO), João Dória (PSDB-SP) e 
Wilson Witzel (PSC-RJ). Além disso, os presidentes do Senado e da 
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Câmara Federal, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, fizeram coro às 
duras críticas feitas ao presidente, criando — ainda não sabemos até 
quando — uma frente de resistência ao negacionismo e à inconsequ-
ência bolsonarista.

Em Minas Gerais, o embate entre o governador Romeu Zema 
(NOVO) e o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que 
criticou o governador em uma live, demonstrou o alinhamento político 
de cada um. Enquanto Zema parece estar em cima do muro, por demorar 
a aderir às recomendações internacionais de segurança e enfrentamento 
da pandemia, Kalil agiu rapidamente, anunciando por conta própria os 
decretos que fecharam o comércio da capital e que garantiram condições 
mínimas de vida para a população mais vulnerável. Na troca de farpas, 
o prefeito alfinetou a inércia do governador: “Preciso de um governador 
de palavra.”

No cenário nacional, destacam-se ações produtivas dos governa-
dores da região nordestina. Em meio ao caos instalado e às declarações 
cada vez mais graves de Bolsonaro, as atitudes acertadas do chamado 
Consórcio Nordeste sobressaem. A divulgação de carta aberta em que 
o polo de poder progressista, construído pelos nove governadores do 
Nordeste, manifesta “profunda indignação” com a postura do governo 
federal ante a pandemia, não foi a única atitude tomada. Além de decre-
tarem medidas duras que visam sobretudo o isolamento social em seus 
estados, os gestores criaram, no último dia 30, um comitê científico 
formado por médicos, cientistas, físicos e pesquisadores, com o intuito 
de auxiliar na tomada de decisão sobre as ações de enfrentamento à 
pandemia. Dentre as propostas do comitê estão reuniões periódicas com 
autoridades científicas brasileiras e de outros países atingidos há mais 
tempo pelo vírus, como Itália, Alemanha e China, para discutir estraté-
gias de combate à disseminação da Covid-19.

O comitê ressaltou a importância de ações coletivas e coordenadas 
e propôs a criação de uma “sala de situação”. Trata-se de uma espécie 
de quartel general de combate ao coronavírus, na Bahia. O local será 
uma sede para discutir ações de cooperação nacional e internacional no 
enfrentamento da doença.
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De fato, a crise revelada pelo novo coronavírus no Brasil fez emergir 
posicionamentos e atitudes de políticos brasileiros na disputa pela 
manutenção do poder, desconsiderando o bem maior que é a saúde do 
povo. Todavia, ela também possibilitou uma reação pioneira por parte 
dos governadores do Nordeste do país. Trata-se de uma força trans-
versal, que hoje representa um espaço de interação com o mundo da 
política, da ciência e com o povo de maneira geral.
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O combate à Covid-19: 
“Agora não é hora para discordâncias”
Paulo Basílio reitera a necessidade de ações concertadas

Um crescimento absurdo no número de casos e mortes devido à 
Covid-19 assola o mundo e o Brasil. É momento de todos e todas fazerem 
sua parte para tentar conter esse avanço. É hora de união, principalmente 
entre os diferentes: Lula e Dória trocam apoio em rede social, dando um 
exemplo da necessidade de superar divergências para trabalhar juntos.

Na primeira quinta-feira de abril, o governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) juntaram 
forças e apoio na defesa das medidas restritivas tomadas para conter a 
Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Tudo começou na quarta-feira, quando o ex-presidente elogiou o 
trabalho de prefeitos e governadores: “A gente tem que reconhecer que 
quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores 
e os prefeitos”, twittou Lula. Essa fala faz referência a uma notícia que 
relatou a ação do governo de São Paulo em ‘invadir’ uma fábrica para 
recolher máscaras para distribuição.

Ao ser citado por um dos grandes opositores do seu partido e de seu 
governo, Dória, diferente de reações previstas, retweetou a fala de Lula e 
comentou: “Temos muitas diferenças. Mas agora não é a hora de expor 
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discordâncias”. O governador ainda disse: “o momento é de foco, sereni-
dade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros”.

Apenas dois tweets de cada um, para ser mais específico, um tweet de 
Lula e um retweet de Dória, selaram essa troca de apoio e afago em um 
momento tão complicado como o que vivemos.

Para governadores e prefeitos, esse apoio não vem do executivo 
federal. As falas e ações de Bolsonaro, criticando as medidas restritivas 
municipais e estaduais, atentam contra a saúde pública e combatem 
as boas ações dos executivos regionais. Em vários pronunciamentos 
em canais abertos e falas para a imprensa, Bolsonaro motiva pessoas a 
saírem do isolamento social e ignorarem decisões de prefeitos e gover-
nadores, focando sua preocupação apenas na crise financeira, em vez da 
crise de saúde pública que enfrentamos.

O apoio de Lula a Dória, e sua resposta amigável e sensata, pode 
ser vista como um anseio de chefes do executivo Brasil afora em buscar 
apoio, ou pelo menos reconhecimento de suas boas ações contra a 
Covid-19. Esse apoio pode vir, sim, de um ex-presidente, mas seria 
muito necessário e muito bem-vindo se ele viesse do atual, uma vez 
que a democracia e a república necessitam dessa convergência entre os 
governos municipais, estaduais e federal. 

Esse acontecimento nos mostra o quanto uma decisão correta, 
coerente e necessária para a situação de pandemia deve ser apoiada e 
publicamente louvada. O momento exige intervenções que suplantam 
diferenças ideológicas e partidárias, pois a Covid-19 está aí para todos 
e todas.
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O Brasil não pode apressar
Gáudio Bassoli enfatiza a necessidade 
de manter o isolamento

Todos, ou pelo menos a maioria de nós, desejamos dias melhores 
desde antes da pandemia. Se estamos hoje sendo divididos, é pela pressa.

O Brasil há muito tem pressa: na segunda metade do século passado e 
no começo deste, passando por diferentes regimes e governos, sentimos 
diversas vezes que era nosso momento. Ouvimos dos governantes 
bordões e programas como: “50 anos em 5”, “este é o país que vai pra 
frente”, “programa de aceleração do crescimento”, “acelera, São Paulo!”. 
Os momentos passaram.

Veio o coronavírus, o isolamento, e vozes se levantaram, exigindo 
que tudo ficasse como estava. “Sair do isolamento agora é querer voltar 
a mundo que não existe mais”, nos alerta tanto o especialista Atila 
Iamarino quanto a experiência em outros países. O prefeito de Milão, 
na Itália, pediu desculpas pela campanha “Milão não pode parar”: os 
números de italianos mortos são conhecidos. Acontecimentos fazem 
com que o mundo não seja mais o mesmo. Nunca será, e muitos se 
recusam a aceitar.

Hoje, isolados, todos queremos voltar à rotina, queremos uma 
economia dinâmica, queremos liberdade. Alguns não só desejam, como 
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necessitam de uma alternativa, já assistindo suas despensas vazias e suas 
famílias com fome.

O que está nos dividindo é a pressa de alguns para voltar à normali-
dade. A pressa de quem, oportunamente, se aproveita dos nossos desejos 
e necessidades para promover os próprios interesses mesquinhos, as 
próprias ambições: fazer campanha eleitoral em plena pandemia, fazer 
carreatas — cheias de cuidados para não pegar o que chamaram “gripe-
zinha” — exigindo a volta (muitas vezes dos outros) ao trabalho comer-
cial.

Ora, estes não serão dias para passear na rua, e sim para cuidar dos 
nossos doentes, enterrar nossos mortos, garantir a sobrevivência com 
alguma dignidade dos mais pobres. Serão dias para nos isolarmos o 
máximo possível, para fazer o já famoso “achatamento da curva” de 
contaminados, poupando vidas.

No futuro, menos próximo do que gostaríamos, teremos mais tempo 
para encontrar alternativas macroeconômicas, defender mais vivamente 
nosso ponto de vista em disputas políticas, nos abraçar e beijar. O acon-
tecimento se normalizará. A campanha “O Brasil não pode parar”, feita 
sem licitação por conta do nosso estado de calamidade, foi suspensa 
pela Justiça porque não é justa. O Brasil não pode apressar.



Política - País

Se puder, fique em casa. O SUS agradece
Vívian Campos, trabalhadora da Saúde, 
fala da gravidade do quadro 

Trabalho em assessoria de comunicação na área de saúde pública há 
12 anos e atuo com o atendimento à imprensa e produção de conteúdo. 
O que me motiva — e acredito que também à maior parte das pessoas 
inseridas na saúde pública — a acordar todos os dias e ir ao trabalho é 
compreender que o Sistema Único de Saúde (SUS), e minha atividade, 
irão, de alguma maneira, ajudar a vida de alguém.

Penso que, ao ter acesso às informações e se apropriar daquele 
conteúdo, uma pessoa pode ser afetada no modo como enxerga sua 
própria condição e realidade de vida. Acreditar nisso é o que me ajuda 
a segurar a onda para enfrentar jornadas de trabalho de 10 a 12 horas 
diárias, em regime presencial, e as de teletrabalho nos finais de semana 
e feriado, atendendo imprensa, produzindo conteúdo e ajudando a fazer 
as informações circularem nesse período.

Criado em 1988, o SUS, que funciona como nosso incentivo diário, 
é também aquele sistema que anda tão desvalorizado, sucateado e subfi-
nanciado pelo atual governo e que, ao mesmo tempo, está fazendo a 
diferença para a população brasileira. Até mesmo o então ministro da 
saúde, Luiz Henrique Mandetta, exonerado no dia 16 de abril, passou 
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a fazer defesas veementes ao SUS. É bom lembrar que, até bem pouco 
tempo atrás, o ex-ministro era um conhecido defensor dos planos de 
saúde e contrário às iniciativas de investimento na saúde pública, como 
a do programa “Mais Médicos”, que interiorizou o acesso dos serviços de 
saúde nas comunidades mais vulneráveis do país.

Médico e político do Mato Grosso do Sul, Mandetta incorporou, 
nessa crise da Covid-19, um espírito sanitarista (até então ausente), 
apresentando-se, em suas coletivas diárias e entrevistas, paramentado 
com seu “colete do SUS”, vestindo, literalmente a “camisa” em defesa 
do sistema público de saúde. Ele acabou constituindo-se em um verda-
deiro porta voz do SUS, da ciência e das medidas de isolamento social, 
preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O ministro 
demonstrava uma postura de liderança, bom senso, coerência científica 
e tinha muito carisma junto à opinião pública. No entanto, esse “ponto 
fora da curva” no governo de Bolsonaro não perdurou.

Fazendo uma retrospectiva e comparando essa pandemia com outra, 
a que ficou popularmente conhecida como “gripe suína”, a Influenza A 
H1N1, que ocorreu em 2009, percebemos o quanto a crise da Covid-19 
é grave e com proporções ainda maiores. Em ambas pandemias, os 
vírus passaram por uma mutação em animais e depois circularam entre 
humanos. No entanto, na época do H1N1, não houve o isolamento 
social no mundo inteiro, como agora. Conforme estudos científicos, as 
razões que justificariam essa medida inédita neste século se devem ao 
fato do coronavírus ser mais transmissível que o H1N1, ter uma letali-
dade maior e atingir mais os idosos.

Conforme dados citados na revista Minas Saúde, da SES-MG, de 
dezembro de 2009, naquele ano — época da pandemia — foram regis-
trados 805 casos de Influenza A H1N1 e 117 óbitos no âmbito de Minas 
Gerais. De acordo com dados do Informe Epidemiológico da Secretaria, 
de 20 de abril, Minas Gerais já tem 1.189 casos confirmados da Covid-19 
e 41 óbitos, até o momento.

Nesta semana, completando um mês que estamos vivendo em 
isolamento social, o ministro da saúde foi exonerado. Alguns estados, 
especialmente os da região norte e nordeste do país, já estão com seus 
sistemas de saúde saturados. O presidente do país participou de um ato 
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público contra o isolamento social e a favor da intervenção militar no 
país, com diversas pessoas aglomeradas, em plena vigência do isola-
mento social, quando as previsões mais otimistas falam em isolamento 
até o final de maio.

É bom (e triste) lembrar que ainda não alcançamos o pico da curva 
de contaminação. O cenário ainda é nebuloso e não sabemos quando 
tudo voltará ao “normal” — se é que este normal algum dia existiu.





Cenário Internacional
Relatos sobre países da América Latina e Espanha apontam um quadro 
semelhante de expansão da Covid-19 e diferenças nas formas de 
enfrentamento.

Na América Latina, diferentes formas de 
enfrentar a tragédia anunciada
Terezinha Silva traça um panorama 
da situação em nosso continente

A experiência de enfrentamento da Covid-19 no mundo tem 
mostrado que, para além da capacidade, qualidade e acesso aos sistemas 
de saúde já existentes, as medidas adotadas pelos governos de cada país 
e o comportamento dos cidadãos são fatores fundamentais para fazer 
frente à tragédia anunciada de alta letalidade e velocidade.

Na América Latina, o coronavírus avança de forma exponencial, e a 
postura dos governos nacionais tem variado. Inclui desde a minimização 
do problema, arrogância, irresponsabilidade e indolência de chefes do 
Executivo — como ilustrado pelos casos de Jair Bolsonaro, no Brasil, e 
de Lopez Obrador, no México — até medidas tímidas ou mais radicais 
para controlar a propagação do vírus.

O Brasil lidera o número de casos entre os países latino-americanos 
e ocupa a 14ª posição no mundo, conforme o ranking da Covid-19 que 
o Observatório da Universidade de Medicina Johns Hopkins atualiza 
diariamente a partir dos dados oficiais informados pelos governos 
nacionais. Em posições mais adiante do Brasil, nesse ranking, aparecem 
o Peru (23ª ), Equador (24ª ), Chile (25ª ), México (37ª ), Panamá (41ª) , 
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Colômbia (49ª ) e Argentina (52ª), para citar somente os que aparecem 
com maior número de casos diagnosticados — embora tenham também 
menor população que o Brasil. Se falarmos apenas dos vizinhos mais 
próximos, no Peru e no Chile, os governos nacionais têm se esfor-
çado para enviar à população mensagens claras sobre a importância de 
manter o isolamento social e, assim, evitar o colapso de um sistema de 
saúde que já é pouco acessível a amplas faixas da população, mesmo em 
períodos de normalidade.

O Equador, ao contrário, tornou-se notícia mundial na primeira 
semana de abril pelas cenas semelhantes às de filmes sobre a Idade 
Média. Imagens de cerca de 150 cadáveres que jaziam em casas e em 
ruas da cidade de Guayaquil, a segunda maior do país, eram a parte mais 
visível do caos vivido em função do colapso dos serviços funerários, da 
negligência e do despreparo do governo do presidente Lenín Moreno.

Entre os vizinhos latino-americanos, os exemplos de maior rigor 
nas medidas de isolamento social vêm da Colômbia e da Argentina. O 
presidente colombiano, Iván Duque, foi a reboque da prefeita de Bogotá, 
Claudia López, e decretou quarentena preventiva e obrigatória no país 
desde o dia 24 de março, prorrogando-a até 26 de abril, pelo menos, 
a partir de recomendações das autoridades sanitárias e dos dados 
mostrando o crescimento de colombianos confirmados com Covid-19. 
O confinamento rigoroso em todo o país tem sido garantido também 
pela polícia, autorizada a dissolver grupos e a interpelar as pessoas sobre 
os motivos de sua presença nas ruas. As saídas são permitidas apenas 
para o essencial (supermercado, farmácia e médico). Além disso, para 
evitar muita gente nas ruas, as saídas foram organizadas inicialmente 
pelo número da carteira de identidade e, mais recentemente, por gênero, 
a exemplo do que foi adotado no Peru. Saídas sem justificativa implicam 
multas de cerca de R$ 1.000,00. O isolamento obrigatório inclui a própria 
polícia: 10% da força policial se alterna fazendo rodízio, em quaren-
tena de 14 dias. Às pessoas que estão sem renda, o governo federal tem 
repassado um auxílio emergencial em torno de R$ 200,00, mas também 
enfrenta o desafio de fazê-lo chegar até trabalhadores informais.

Na Argentina, o presidente Alberto Fernandez também preferiu não 
esperar a curva de mortos subir para decretar medidas severas de isola-
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mento social. Orientado por cientistas, foi um dos primeiros do mundo 
a decretar preventivamente uma quarentena total e obrigatória desde o 
dia 20 de março, data em que o país registrava apenas dois óbitos confir-
mados por Covid 19. O decreto inicial permitia apenas saídas para 
compra de comida e remédios, e o descumprimento à restrição quase 
completa de pessoas até 31 de março passou a ser caracterizado como 
delito contra a saúde pública. A quarentena argentina já foi prolongada 
por duas vezes: estende-se até 23 de abril, embora já se identifique uma 
maior circulação de pessoas, principalmente no interior da Província 
de Buenos Aires. A pressão pela diminuição das restrições vem também 
dos trabalhadores informais (40% na Argentina), em função do longo 
período sem trabalho e renda. O governo tem garantido uma assistência 
aos mais pobres: pratos de comida e um depósito equivalente a cerca de 
R$ 800,00.

O horizonte aberto pela pandemia do coronavírus mostra que o 
futuro próximo será difícil também na América Latina. A postura 
governamental nos vizinhos latino-americanos tem sido diversa, mas 
nenhum deles ou outros pelo mundo chegaram ao extremo de ter um 
presidente limpando ranho com o pulso e cumprimentando pessoas 
nas ruas, incitando os cidadãos a saírem e protestarem contra a quaren-
tena. Neste momento, a Bolsonaro só está faltando defender e organizar 
manifestações explícitas a favor da pandemia e do coronavírus.  





Cenário Internacional

Experiência da crise na Espanha e 
políticas de vida (e morte)
Juliana Soares relata o quadro da pandemia na Europa

Tratar do coronavírus como acontecimento é refletir sobre uma das 
experiências mais singulares do século XXI. Outro desafio que se soma 
à magnitude e à desorientação proporcional que ele causa é a amplitude 
dessa pandemia, só possível em função da velocidade e da intensidade 
do fluxo mundial de pessoas. Escrevo esse texto da Espanha, um dos 
países que apresentam dados mais graves em todo o mundo, já tendo 
ultrapassado a China em contágios, com números acima dos 100 mil.

Em abril, a Espanha teve que lidar com uma sequência de mais 900 
mortos diários, sendo importante levar em consideração que tratamos 
de um país com aproximadamente 46 milhões de habitantes.

Frente a uma crise tão singular, falando desde uma perspectiva subje-
tiva, me parece irresistível refletir sobre a experiência do Coronavírus 
na Espanha em seus tensionamentos de sentido com a realidade que 
enfrentamos no Brasil. Vivemos aqui uma das políticas de isolamento 
mais rigorosas da atualidade.

Só se pode sair de casa individualmente, para compras em estabele-
cimentos de alimentação, farmácia ou para acompanhamento e auxílio 
de vulneráveis. Mesmo as breves saídas ao supermercado trazem uma 
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tensão muito particular. Ruas extremamente silenciosas e vazias, poli-
ciais circulando o tempo todo para assegurar que as regras estejam sendo 
cumpridas, extensas filas nos supermercados em função do número 
restrito de clientes permitidos simultaneamente, somado ao distancia-
mento obrigatório de pelo menos um metro entre as pessoas.

Com o alastramento do vírus, mesmo com uma rede social na 
Espanha muito mais restrita que no Brasil, os infectados deixam de ser 
apenas números e passam a representar nomes. Amigos, conhecidos, 
pais, tios e avós de conhecidos, alguns internados em hospitais, outros 
em casa, vivendo os sintomas com a angústia de não ter a certeza do 
diagnóstico.

Acompanho também a ansiedade das pessoas em relação à situação 
econômica do país. Com mais de 30 dias de estado de alerta oficiais, 
alguns especialistas sugerem que o país retornará à grave situação pós 
crise de 2008, em que o desemprego atingiu 14% da população ativa. De 
acordo com dados do INE, o turismo representou 12,3% do PIB espa-
nhol em 2019 (e 13% dos postos de emprego), atividade que tardará a 
se recuperar. Guardadas as especificidades de cada país, o mundo todo 
sofrerá consequências econômicas graves em função da pandemia. O 
que sinto como diferença essencial quando observo as decisões políticas 
de isolamento e o que vivemos no Brasil é que aqui as vidas importam.

É claro que medidas de retomada da economia estão sendo discutidas 
e que a conversa social ampliada, mais ou menos midiática, expressa 
com frequência o temor frente a esse cenário, bem como a exigência 
de que o poder público ofereça soluções possíveis. Mas renunciar às 
medidas de isolamento nunca foi uma opção. Parece que o governo, bem 
como seus apoiadores e a oposição, concorda que a prioridade é que o 
máximo possível de pessoas possa sair viva disso.

Deixo claro que as medidas do governo espanhol estão longe de ser 
impecáveis. As críticas vão desde a baixa testagem à falta de material para 
os profissionais sanitários, com o consequente alto índice de contágio 
entre eles (mais de 19 mil pessoas). Governo e oposição discordam, mas 
negociam sobre o essencial, como é o caso dos decretos de isolamento.



Grupos Vulneráveis
O vírus atinge a todos e todas — mas grupos já vulneráveis se mostram 
mais fragilizados e desprotegidos no seu enfrentamento. Populações 
indígenas são grupos de risco. Mas também a população carcerária.

Diante da Covid-19, povos tradicionais 
lutam contra o governo anti-indígena
Tamires Coêlho chama a atenção para 
o maior grupo de risco em nosso país

O maior grupo de risco brasileiro em períodos de epidemia é histo-
ricamente o de povos indígenas. Sua luta pela sobrevivência, que um dia 
já dependeu apenas da natureza e de suas dádivas, hoje é permeada pela 
negligência governamental, pelo risco vindo de instituições que deve-
riam protegê-los e pela violência que assusta tanto quanto o vírus.

Ao se acostumar com a frequência de escuta do termo “grupos de 
risco”, boa parte das pessoas não reflete sobre como alguns desses grupos 
têm sofrido mais que outros na tentativa de isolamento e de proteção da 
Covid-19. Se, na teoria, todas as vidas valem a mesma coisa (e pouco 
valem para o atual governo), na prática, temos o que Kaê Guajajara e 
Kandú Puri definem como “o maior grupo de risco há mais de 500 anos”, 
cujo isolamento voluntário é constantemente desrespeitado. 

Muitos setores pararam ou recuaram no Brasil desde a chegada da 
pandemia, mas atividades como mineração e extração ilegal de madeira 
não tiveram pausa; ao contrário, se intensificaram nesse período em 
que as fiscalizações estão mais raras. O desmatamento e a mineração 
atingem com frequência comunidades indígenas, inclusive em reservas 
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territoriais já reconhecidas e onde essas práticas deveriam ser interdi-
tadas. A ameaça de genocídio iminente pode ser invisível (no caso do 
vírus) ou estar nas armas de fogo que os massacram diariamente (legi-
timadas pelo presidente), além do governo anti-indígena que está atual-
mente no poder. Falta segurança alimentar, já que seu território geral-
mente é muito pequeno e ameaçado por grileiros, grandes fazendeiros e 
madeireiros, bem como produtos de higiene e medicamentos.

Ainda que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) tenha 
reivindicado ao atual governo a implementação de um Plano de Ação 
Emergencial, para evitar a contaminação de comunidades pelo novo 
coronavírus, e que o Abril Indígena, um dos principais momentos de 
luta por direitos, tenha abdicado das atividades presenciais, é percep-
tível que o governo pouco se importa com essa parcela populacional. 
É emblemática a edição da Portaria no. 419/PRES, em que um artigo 
permite que coordenações regionais da Funai autorizem o contato com 
“comunidades indígenas isoladas”. Na prática, o governo tem dado mais 
subsídios à disseminação do próprio vírus do que assistência às comu-
nidades, cujo isolamento continua a ser sistematicamente desrespeitado, 
inclusive pelo próprio Ministério da Saúde.

Não há plano de prevenção e combate à doença nas aldeias e comu-
nidades porque esse governo, mais do que outros, legitima o tratamento 
desses povos como uma “segunda classe”, como coloca Tracy Guzmán. 
Aiton Krenak, ao afirmar que seu povo está encurralado e refugiado no 
próprio território há muito tempo, sugere que o isolamento em uma 
reserva definitivamente não é o mesmo que em um apartamento, mesmo 
que os Krenak ainda estejam sentindo o luto pelo Rio Doce. Em nosso 
isolamento diante da Covid-19 e com a vida sob constante ameaça, 
nossa restrição de deslocamento é uma “amostra grátis” do que as popu-
lações indígenas sofrem em um confinamento que dura séculos, que não 
respeita seus territórios nem conhecimentos autóctones e cosmovisões. 
A necropolítica há muito opera sobre esses povos e corpos. 



Grupos Vulneráveis

O enfrentamento do vírus e da 
mortalidade em comunidades indígenas
Tamires Coêlho, na sequência, traça o panorama 
da chegada da pandemia entre eles

Após um aumento de 800% das mortes de indígenas por Covid-19 em 
apenas duas semanas, comunidades se organizam para tentar contornar 
a negligência do governo.

Sabe-se que a população indígena brasileira sempre foi muito vulne-
rável às doenças trazidas por pessoas de outros continentes, e que a 
chegada de bactérias e vírus às terras tupiniquins sempre foi sinônimo de 
extermínio para muitas etnias devido à alta taxa de mortalidade. Muitas 
das comunidades indígenas estão hoje concentradas na região Norte, 
que reúne mais de 60% das localidades indígenas. A maior parte está no 
Amazonas, estado cujo sistema de saúde já entrou em colapso devido à 
pandemia. Já foram registrados óbitos de indígenas em Amazonas, Pará, 
Roraima e Amapá.

A Covid-19 fez vítimas fatais de faixas etárias diversas; o mais jovem 
é um adolescente Yanomami. Pelo menos dez já faleceram, segundo a 
APIB, e 85 estão doentes em áreas rurais, mas a subnotificação é tão certa 
quanto a tragédia anunciada pelo vírus. Em apenas duas semanas, as 
mortes de indígenas aumentaram 800%. Ao passo que há maior chance 
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de jovens se recuperarem, a preocupação de muitas aldeias é justamente 
com os mais velhos, que acumulam saberes sobre saúde, rituais reli-
giosos e processos de cura, conhecimentos essenciais ao enfrentamento 
de uma pandemia.

As dificuldades de sobrevivência tentam ser dribladas pelo financia-
mento coletivo de uma comunidade Wotchimaücü, que reside na peri-
feria de Manaus e não recebe atenção à saúde por não estar aldeada, 
e está também exposta no relato de Maria Valdelice, Cacique do Povo 
Tupinambá de Olivença-BA, para quem a fome já chegou. Há ainda 
a iniciativa de recolhimento de doações de alimentos e produtos de 
higiene em Belo Horizonte pela professora Avelin Buniacá.

Contornar as dificuldades advindas da pandemia é também lidar 
com um problema de mão dupla. Estar aldeado em comunidades rurais 
auxilia quanto ao reconhecimento do grupo e do território por insti-
tuições como a Fundação Nacional do Índio. Mas muitas pessoas não 
têm CPF nem acesso à internet, e para solicitar o auxílio emergencial 
de R$600 têm que se deslocar e se expor nas cidades grandes. Por outro 
lado, aos indígenas agrupados em comunidades urbanas, o acesso a 
documentos e internet é mais fácil, mas a eles é negado o reconheci-
mento como “povo indígena”.

O 16º Acampamento Terra Livre, que ocorre entre os dias 27 e 30 de 
abril, tenta se articular e resistir à única coisa que é comum a todos os 
povos indígenas brasileiros: a negação sistemática de direitos.



Grupos Vulneráveis

As condições desumanas no cárcere 
brasileiro expostas pela pandemia
Juliana Alves e Tamires Coêlho registram 
a condição da população carcerária

As condições desumanas a que pessoas privadas de liberdade são 
submetidas no Brasil são visíveis e naturalizadas. Diante da pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, 
tem tomado medidas que se distanciam da realidade das unidades carce-
rárias e demonstra resistência para realizar ações efetivas que evitem a 
infecção de milhares de reclusos, trabalhadores do sistema penal e seus 
familiares.

Moro disse que “não podemos soltar presos e pôr em risco a popu-
lação” e que a epidemia ainda não teria chegado aos presídios. Desde 
então, o monitoramento dos sistemas prisionais sobre a Covid-19, do 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), mostra que há pelo 
menos 74 casos de pessoas privadas de liberdade com suspeita de coro-
navírus pelo país, além de casos de um agente penitenciário e um recluso 
confirmados, o que tem sido relativizado ou negado pelo ministro.

Também têm sido analisadas causas de óbitos nas prisões nesse 
período. Mortes sem sinais de violência têm sido classificadas como 
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natural ou desconhecida, mesmo que o preso tenha apresentado 
problemas respiratórios, entre outros sintomas do novo coronavírus.

Uma das primeiras portarias assinada por Moro e pelo ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fala sobre a separação física de 1,5 
metro entre os presos e assepsia nos espaços comuns. No entanto, o 
Depen aponta que existem 752.277 pessoas privadas de liberdade, para 
apenas 460.750 vagas nas unidades prisionais, inclusive 248.929 presos 
provisórios. Os dados mais recentes são desatualizados, referentes ao 
início de 2019, mas mostram que é impossível implementar esse tipo de 
medida em um sistema que, além de ser o 3º mais populoso do mundo, 
está absurdamente superlotado.

Falta de espaço, de ventilação, água racionada ou não encanada (a 
exemplo de Roraima, estado com maior superlotação carcerária do 
país), inútil para consumo ou higienização, montam o cenário carce-
rário do Brasil. Muitos reclusos vivem sem acesso a serviços de saúde e 
têm HIV/Aids (138 vezes mais recorrente que entre outros brasileiros), 
pneumonia, hipertensão e tuberculose, entre outras doenças que os 
colocam em grupos de risco.

Muitas das visitas levam produtos básicos de higiene, medicação e 
alimentação, serviços que o Estado não fornece com eficiência. Agora, 
cerca de 97% das unidades prisionais suspenderam totalmente as visitas 
aos reclusos, uma medida considerada severa.

Diante da superlotação, da falta de estrutura, de denúncias de 
violação de direitos humanos, indica-se a liberdade, através da prisão 
domiciliar de presos do regime aberto ou semiaberto, para contenção da 
pandemia, o que já tem sido objeto de decisões judiciais, a contragosto 
do ministro. O alerta de especialistas em direitos humanos aponta para a 
calamidade que pode se instalar nas prisões brasileiras com o avanço do 
coronavírus e para o dever do Estado em tomar medidas que garantam 
o direito à saúde dessa população já vulnerabilizada.

Tanto a inércia do poder público quanto a falta de medidas efetivas 
colocam em risco a vida de milhares de reclusos e pessoas envolvidas 
direta ou indiretamente com o sistema penal. As medidas governamen-
tais legitimam a conversão das prisões em “bombas-relógio” prestes a 
explodir.



Ciência e Educação
As dificuldades do momento convocam a contribuição da ciência e da 
educação. As universidades estão cumprindo seu papel, mas enfrentam 
o desestímulo do governo. Mais do que conteúdo, a educação deve nos 
preparar para uma convivência solidária.

A ciência brasileira e o coronavírus
Evelly Lopes chama a atenção para o descaso 
com a ciência por parte do governo

Com a pandemia, é indiscutível que temos vivido dias caóticos, e a 
descoberta de uma vacina se tornou uma prioridade mundial. Todavia, 
analisando o histórico de ações do atual governo, fica evidente que o 
investimento em ciência não faz parte de seu interesse.

Em 2019, a gestão de Jair Bolsonaro anunciou uma série de cortes e 
bloqueios nas verbas destinadas para a educação. Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no ano passado, o ministério que 
mais sofreu cortes orçamentários foi o da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), indicando o descaso da administração com 
o investimento científico. Além disso, o ministro da educação, Abraham 
Weintraub, chegou a se referir às atividades exercidas nas universidades 
como “balbúrdia”, menosprezando os trabalhos científicos e culturais 
realizados nos espaços.

Como resultado do desmonte, mais de 10 mil bolsas de pós-gradu-
ação foram afetadas, fazendo com que muitos pesquisadores tivessem 
que pausar ou cancelar seus projetos, impactando diretamente na 
produção científica nacional. Entretanto, apesar dos ataques, as univer-
sidades e seus pesquisadores ainda resistem, e é importante ressaltar o 
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importante papel que as universidades e seus centros de pesquisa vêm 
cumprindo neste momento.

Em tempos de crise, investir em ciência e tecnologia é ainda mais 
essencial. Porém, além do olhar do poder público, é necessário o apoio 
da comunidade para seguir lutando em busca do desenvolvimento, com 
a consciência de que nossos trabalhos não são balbúrdia e nem perda de 
tempo, mas sim a esperança de um futuro melhor. 



Ciência e Educação

Universidade pública e Covid-19: 
reconfigurando práticas para o bem
Lucianna Furtado e Cecília Sousa destacam 
o papel das universidades

A atuação universitária para o aprimoramento da sociedade não 
é algo novo — ao contrário, é constitutiva dessas instituições. Diante 
da pandemia, no entanto, as universidades públicas estão fortalecendo 
ações práticas junto à sociedade e concentrando mais ainda seus saberes 
na direção do bem comum.

A pandemia de Covid-19 provocou mudanças significativas na 
rotina das universidades. A Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) suspendeu as aulas presenciais e está operando com trabalho 
remoto total desde 23 de março, criando e fortalecendo pesquisas e 
ações de extensão no contexto do combate ao coronavírus. Foi lançada 
a campanha #ColaboreHospitaisUFMG, visando a arrecadar recursos 
para materiais e equipamentos nos hospitais ligados à Universidade, 
além da investigação de potenciais tratamentos para o Covid-19, apri-
moramento de protocolos para aumentar a confiabilidade dos testes e 
oferta de acolhimento psicológico à distância para a comunidade acadê-
mica. A Universidade lançou um Programa de Fomento Cultural para 
estudantes e o Espaço do Conhecimento UFMG está oferecendo ativi-
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dades virtuais, como a Gincana do Conhecimento, o Sábado com Libras, 
e o Clube do Livro Guimarães Rosa. Também foi criado o Observatório 
Social da Covid-19, que relaciona dados socioeconômicos à crise gerada 
pela pandemia.

Em todo o país, as instituições públicas de ensino superior estão 
unindo forças no combate à pandemia: a Universidade Federal de 
Pelotas está realizando uma pesquisa sobre a subnotificação e o alcance 
da infecção do coronavírus, enquanto a Universidade Federal de Uber-
lândia desenvolveu uma tecnologia de diagnóstico de coronavírus que 
dispensa o uso de reagentes, atualmente em falta devido à alta demanda 
global. Diversas universidades estão realizando testes de diagnóstico, 
como a própria UFMG, a UFRN, a UFC e a UFPE. A USP está reali-
zando testes de fármacos para tratamento, além da criação de uma 
câmara de ozônio para descontaminar máscaras respiratórias e outros 
equipamentos. A UFRJ está produzindo ventiladores pulmonares e 
outras instituições, como a UFF, UFMA, UFRN e UFPI estão produ-
zindo álcool 70% para auxiliar a rede pública de saúde, além de máscaras 
respiratórias reutilizáveis e de baixo custo para profissionais da área.

Outra contribuição da Universidade Federal de Pernambuco é o 
projeto “Cada semana conta uma história”, que busca conectar pessoas 
e minimizar as consequências negativas do isolamento social. Paralela-
mente, um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará lançou o 
podcast Papo de Quarentena, para tratar do isolamento preventivo, dicas 
culturais e de atividades físicas em casa. As instituições de ensino supe-
rior também estão atuando no combate às fake news sobre a pandemia, 
divulgando informações sobre higienização pessoal e de espaços físicos, 
segurança alimentar e orientações nutricionais, cuidados com pacientes, 
pessoas com diabetes, idosos, imunossuprimidos e imunodeficientes, 
dentre outros dados sobre os riscos e a prevenção.

A dimensão psíquica e o bem-estar emocional também estão sendo 
considerados pelas universidades, e várias cartilhas com dicas de 
cuidado com a saúde mental em tempos de coronavírus estão sendo 
disponibilizadas, como fizeram Unifap, UFAL, UFSC, UFJF e UFSCar. 
Além das cartilhas, a terapia comunitária on-line e as técnicas de rela-
xamento disponibilizados pela UnB, bem como o acolhimento e orien-
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tação em saúde mental ofertados pela UFRPE são exemplos de inicia-
tivas concretas neste sentido.

Todas essas ações chamam a atenção para uma nova configuração dos 
três pilares das universidades federais — ensino, pesquisa e extensão: 
suspensas as aulas presenciais, as instituições estão fortalecendo as ações 
práticas junto à sociedade e para além dos muros, frutos da longa traje-
tória de pesquisa e extensão. Esse contexto ajuda a pensar a vertente do 
ensino sob outra perspectiva, que excede a sala de aula, contemplando, 
de modo mais amplo, a formação intelectual e sociopolítica dos cida-
dãos e o bem-estar da comunidade.

Por meio dessas iniciativas, os professores, estudantes, pesquisadores 
e servidores estão concentrando seus saberes nas ações práticas para o 
bem comum, em um processo de aprendizado enriquecedor na seara 
da formação sociopolítica para a coletividade. A atuação universitária 
para o aprimoramento da sociedade não é algo novo — ao contrário, 
é um aspecto constitutivo dessas instituições. A pandemia, no entanto, 
tem lançado luz sobre a amplitude dessas ações, enfatizando a impor-
tância das universidades públicas para a sociedade e para os sujeitos que 
a constituem.





Ciência e Educação

Necessidades e urgências
Luis Alberto Bassoli defende uma educação cidadã

Não estamos com “paciência”, professores e alunos, para organizar 
conteúdos, mas “estamos diante da vida e da morte”, e nestes momentos, 
um cidadão se forja de verdade.

A escola privada tenta “mostrar serviço” neste momento de quaren-
tena, com pais e mães em casa, professores com filhos em casa, impro-
visação no uso de tecnologia. Ela depende do pagamento das mensa-
lidades e tem que justificá-lo. Em um mês, já vimos muita confusão. 
Especialmente porque, como era previsível, não se improvisa um Ensino 
Não Presencial — já que isso que está acontecendo NÃO É Ensino à 
Distância.

O nó é a velha educação “bancária”, ou seja, a valorização do “conteu-
dismo”. Mesmo com a influência de Perrenoud nos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais de 1997, trazendo os termos “habilidades e competên-
cias” para os documentos oficiais, tem voltado com força — inclusive no 
Enem — a ideia de que o importante é o acúmulo de conhecimentos, 
ao invés de saber lidar e filtrar a imensa gama de informações que rece-
bemos. O “CONTEÚDO” se encontra hoje a um clique de qualquer 
pessoa com acesso à internet.
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O que vivemos agora é a necessidade história do momento: refletir 
sobre os valores cidadãos de higiene, respeito à ciência, solidariedade, 
direitos humanos e sociais. Qual é o papel da educação regular agora? 
Ela pode oferecer conteúdo aos alunos conteudistas, mas deve muito 
mais ser o espaço — não físico, mas cultural — de formação cidadã 
que dela se espera. Diante de pessoas e grupos que chamam as outras 
para “voltar ao trabalho” no meio de uma “peste” (uso o termo “clás-
sico” porque ele é historicamente forte), ela mostra o quanto a educação 
passada fracassou.

Professores e alunos, estabeleçam uma escala de disciplinas que lhes 
permita se organizar melhor na vida pessoal. Utilizem o contato online; 
não é necessário criar muito material online — há muitos de qualidade 
na internet, de acesso gratuito -, sendo preciso, no entanto, focar no 
material a ser enviado para alunos com acesso limitado à rede. E, antes 
de tudo, desenvolvam a importância da autonomia, responsabilidade e 
solidariedade.

“Falta de meios” não é problema, pois não é momento de se pensar 
em “aprendizado de conteúdo”. Aliás, nunca foi, e o Brasil atual mostra 
isso. Enfatizamos sempre muito o conteúdo e chegamos no buraco em 
que estamos, com pessoas comuns e/ou ilustres brigando com os epide-
miologistas do mundo todo.

Falta amor no mundo, mas falta também interpretação de texto. 
Nossos jovens e crianças precisam entender o mundo que estão vivendo 
agora, quando a crise está acontecendo. Se não, “picaretas” em todas as 
áreas é que terão o poder de fala. E eles estão tendo este poder.



Religião
O Papa Francisco procura dar exemplo de solidariedade e exorta a Igreja 
Católica a se voltar para os necessitados. Ao mesmo tempo, o grande ritual 
da Semana Santa tem que ser vivido em casa.

Papa Francisco: liderança e solidariedade 
no enfrentamento da pandemia
Fabíola Souza destaca o papel da Igreja Católica

Desde que os primeiros casos de coronavírus foram notificados, 
doentes e profissionais da saúde se tornaram presentes nas homilias e 
orações do pontífice, que também tem tomado medidas concretas para 
o combate e prevenção da doença.

No dia 27 de março, papa Francisco protagonizou uma das imagens 
mais simbólicas destes tempos de isolamento social ao caminhar 
sozinho na Praça São Pedro para conferir uma bênção especial a Roma 
e ao mundo. A excepcionalidade da bênção Urbi et Orbi, que é conce-
dida apenas na Páscoa e no Natal, demonstra não só a preocupação do 
pontífice com a gravidade da pandemia como também o esforço do líder 
religioso para alimentar a fé e a esperança de inúmeros fiéis em quaren-
tena pelo mundo.

Outro gesto significativo durante a bênção foi o momento de oração 
do pontífice diante do crucifixo, que em 1522 foi levado em procissão 
pelos bairros de Roma para acabar com a peste. A imagem, que é consi-
derada milagrosa, tinha sido visitada por Francisco poucos dias antes da 
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bênção e foi transferida para o Vaticano especialmente para o momento 
de oração.

Como líder religioso e chefe de Estado, papa Francisco tem se 
mostrado atento aos problemas sociais e econômicos decorrentes da 
pandemia. Alinhado ao pedido do secretário-geral das Nações Unidas, 
ele apelou pelo cessar-fogo global e imediato de modo que todos os 
países possam focar no combate ao vírus. O pontífice também tem 
reforçado a importância de seguir as recomendações da OMS e, em 
carta enviada ao presidente da Comissão Pan-Americana de Juízes para 
os Direitos Sociais, elogiou os governos que tem priorizado a vida em 
detrimento da economia. Segundo Francisco, “seria triste se o oposto 
fosse escolhido, o que levaria à morte de muitas pessoas, algo como um 
genocídio viral”.

Outra forma de atuação do pontífice no enfrentamento do corona-
vírus é o incentivo à caridade. Além de doar 30 respiradores para hospi-
tais na Itália e Espanha, o Vaticano intensificou a atuação da Esmolaria 
Apostólica para a manutenção de centros de acolhimento, refeitórios 
e também obras de assistência aos mais vulneráveis. O papa também 
tem incentivado que paróquias e dioceses ao redor do mundo deem sua 
contribuição material e espiritual durante a pandemia.

Na Itália, destacam-se ações como a abertura de estruturas religiosas 
para hospedar doentes e voluntários; confecção e doação de máscaras 
por Congregações Religiosas e também doações em dinheiro. A Confe-
rência Episcopal Italiana destinou 3 milhões de euros para unidades de 
saúde e 10 milhões de euros para ajudar famílias em situação de vulne-
rabilidade social.

Guiada por Francisco, a Igreja Católica dá passos concretos para sair 
de seus muros e ir ao encontro dos mais necessitados. Unindo-se à voz 
das vítimas do coronavírus, dos pobres, encarcerados, pessoas em situ-
ação de rua ou em qualquer outra forma de vulnerabilidade, Francisco 
alerta os católicos e o mundo para a urgência do cuidado e da valori-
zação da vida acima de qualquer interesse político e econômico.



Religião

Semana Santa em casa
Fabíola Souza retrata, na continuidade, 
uma celebração católica fora dos padrões

Perseguidos pelo Império Romano e pelos líderes judeus, os primeiro 
cristãos não podiam expressar sua fé publicamente, sendo a casa o prin-
cipal espaço de convivência das primeiras comunidades. Séculos depois, 
católicos se deparam com uma situação semelhante, mas por um motivo 
bem diferente: o coronavírus.

Com a chegada da Semana Santa e da Páscoa, a Igreja Católica 
precisou adaptar suas celebrações. Para evitar possíveis contaminações, 
ritos litúrgicos como o lava-pés na Quinta-feira Santa e o beijo da cruz 
na Sexta-feira Santa foram omitidos, assim como o batismo dos catecú-
menos na celebração da Vigília Pascal.

Sem poder comparecer às missas, os católicos brasileiros foram 
incentivados a usar símbolos da religiosidade popular e acompanhar as 
transmissões das celebrações em casa.

No Domingo de Ramos, o convite era prender na porta ou no portão 
alguns ramos, comuns nas procissões do dia. Na Quinta-feira Santa, 
que recorda a instituição da eucaristia e o lava-pés, a recomendação era 
colocar em local de destaque da casa uma toalha e um jarro com água. 
Alguns padres também abençoaram pães. A Sexta-feira Santa teve como 
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principal símbolo a cruz, sendo as famílias convidadas a marcarem as 
portas com esse sinal. Já a vela foi o principal símbolo do Sábado Santo e 
no Domingo de Páscoa, o pano branco — recordando o sudário deixado 
no túmulo — com flores, elemento que durante toda a quaresma é 
omitido das igrejas.

As transmissões das celebrações da Semana Santa permitiram não 
só um aumento da audiência das emissoras católicas — a TV Aparecida 
ficou em terceiro lugar em audiência durante a veiculação da missa de 
Páscoa —, como a intensificação da atuação das igrejas locais nas redes 
sociais. Algumas paróquias, de forma mais organizada, contam com o 
trabalho da Pastoral da Comunicação, outras com a boa vontade de fiéis, 
que atuam de forma totalmente amadora e tendo à disposição poucos 
recursos técnicos.

Mais do que intensificar a presença católica nos meios de comuni-
cação, a Semana Santa também proporcionou à Igreja um reencontro 
consigo mesma. Como marco do período Pascal, ela lançou a Ação 
Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, que incentiva não só a ajuda 
material às pessoas, como também busca promover o cuidado no 
campo religioso, humano e emocional. Por meio desse gesto, a Igreja 
parece redescobrir seu papel como agente da solidariedade e do cuidado 
e também a importância de manter suas portas abertas para os mais 
vulneráveis.



Mídia e Entretenimento
As formas de entretenimento mudam com o isolamento, e proliferam os 
shows à distância. As TVs aderem a Bolsonaro ou, como a Globo, amargam 
perdas de receita. O rádio continua cumprindo seu papel informativo. E 
as celebridades, mesmo ficando em casa, continuam (ou tentam) se fazer 
visíveis.

Festivais online trazem diversão e 
possibilidades de trabalho durante o 
isolamento social
Maíra Lobato destaca a nova forma 
de entretenimento à distância

Com o novo coronavírus, ganha protagonismo um novo formato 
para as apresentações artísticas. As lives chamam a atenção do público 
que, com isolamento social, não pode ir a shows. Mas o que esse fenô-
meno nos diz sobre o universo da arte e da cultura nesse momento tão 
difícil para o mundo todo? Espetáculos cancelados, agendas desmar-
cadas, shows, que contrariando, a máxima, tiveram que parar. Pessoas 
que vivem da arte e da cultura ficam sem renda e sem possibilidades 
profissionais. Enfim, (mais) uma situação desafiadora nesse contexto de 
crise geral.

Além das dificuldades colocadas para esses profissionais, a diversão 
e o entretenimento da população também se tornaram escassos. No 
isolamento social, como se divertir? Como passar o tempo? Como ter 
momentos de entretenimento e descanso? A impossibilidade de contato 
presencial com a arte, com a cultura e a música acendeu um holofote 
sobre sua importância para a sociedade e motivou o surgimento de 
diversas iniciativas, como festivais de música, contação de histórias e 
apresentações de artistas nas redes sociais por meio das lives. 
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A capacidade de adaptação do ser humano é impressionante. E essas 
apresentações nas redes sociais se tornaram uma importante forma de 
entretenimento na quarentena. Foram centenas de apresentações de 
artistas independentes e de artistas do mainstream pelo mundo todo. A 
live dos sertanejos Jorge e Mateus teve mais de 3 milhões de acessos e 
gerou ainda uma polêmica sobre a maneira como foi produzida.

A mudança no cotidiano das pessoas e o formato dessas apresen-
tações trazem uma nova maneira de consumir arte e cultura. Pessoas 
combinam de se encontrar nas lives da internet, assistem juntas por 
videochamadas, interagem mais com os artistas mandando comentários 
e emojis durante as apresentações. Os artistas cometem gafes que não 
cometeriam nas apresentações presenciais. Tem artista que bebe demais, 
outros não contém as lágrimas e choram, outros fazem comentários e 
confissões inesperadas. Não tem mais palco, camarim, e a sensação de 
distanciamento do artista é menor; afinal, ele está na sua casa e o show 
tem que continuar.

Fato é que nem nós nem os artistas seremos os mesmos após o coro-
navírus. Após o fim do isolamento social, saberemos quais as reais 
consequências desse isolamento todo. Será que essa forma de levar e 
consumir arte por meio de lives não se tornará de fato uma opção defi-
nitiva? Será que quando tudo isso passar, as lives terão conquistado a 
preferência do público?



Mídia e Entretenimento

Programas populares: os fiéis defensores 
de Bolsonaro em tempos de pandemia
Fabíola Souza relata a adesão de apresentadores 
de TV às orientações do presidente

Ao mesmo tempo em que a imprensa tradicional é vista como inimiga 
de Jair Bolsonaro, os programas populares têm se mostrado verdadeiros 
aliados do presidente, sendo eleitos por ele como seu principal espaço 
de visibilidade na televisão.

Desde que o Brasil começou a tomar as primeiras medidas de 
combate a Covid-19, Bolsonaro tem buscado mais espaço na TV aberta. 
Em menos de um mês, o presidente já concedeu uma entrevista de 50 
minutos a Ratinho, no dia 23 de março, e duas entrevistas a José Luiz 
Datena (a primeira no dia 27 de março, poucos dias após seu primeiro 
discurso desastroso, e a segunda no dia 04 de abril, totalizando 1 hora 
e 45 minutos no ar). Além disso, a família Bolsonaro tem um defensor 
assumido na RedeTV!, o apresentador Sikêra Junior, que em 2020 estreou 
em rede nacional no telejornal policial Alerta Nacional.

Olhando para as três entrevistas de Bolsonaro, chama a atenção não 
só o clima amigável entre o presidente e os apresentadores, regado a 
brincadeiras e elogios, como também o espaço de propaganda para as 
ações do governo. Os posicionamentos de Bolsonaro são endossados 
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pelos apresentadores, que dificilmente apresentam algum contraponto 
ou discordância às falas do presidente.

Entre os pontos comuns nas três entrevistas, destacam-se a defesa da 
flexibilização da quarentena para não prejudicar a economia do país e 
a crítica a políticos e governadores que, supostamente, estariam usando 
a pandemia como palanque eleitoral. O argumento de que as pessoas 
precisam trabalhar para sobreviver e de que o coronavírus é perigoso 
apenas para aqueles acima de 60 anos também é recorrente nas entre-
vistas. No Brasil Urgente, Bolsonaro também defendeu o uso da hidro-
xicloroquina, obtendo o apoio de Datena, que endossou que essa indi-
cação vem de especialistas renomados.

Apesar de não entrevistar Bolsonaro, Sikêra Junior usou dez minutos 
do telejornal para defender o primeiro discurso televisivo do presi-
dente, que incitava as pessoas a voltar para o trabalho. O apresentador 
ironizou as críticas a Bolsonaro, dizendo que se é para ficar em casa, 
então todos os trabalhadores — inclusive médicos e enfermeiros dos 
hospitais — devem ser dispensados. Ele também afirmou que aqueles 
que não querem trabalhar podem voltar a “ser escravos, recebendo o 
cartão do Bolsa Família”.

A estratégia de Bolsonaro de usar os programas populares a favor do 
governo não é de agora. No período de aprovação da reforma da Previ-
dência, só o programa do Ratinho recebeu quase 1 milhão de reais para 
apoiar a medida. Datena foi outro contratado do governo e conta inclu-
sive com o apoio do presidente em uma possível candidatura à prefei-
tura de São Paulo.

Outro dado que chama a atenção é o novo modelo de distribuição 
das verbas publicitárias do governo federal para as TVs abertas. Record, 
SBT, Band e RedeTV, aliadas do bolsonarismo, tiveram um crescimento 
considerável de verbas, enquanto a Globo teve queda. Segundo The Inter-
cept Brasil, em 2019, a Record passou de 26,6% para 42,6% dos ganhos, 
enquanto o SBT foi de 24,8% para 41%. Já a Globo, que em 2017 detinha 
48,5% das verbas publicitárias, caiu para 16,3%.

Apesar da roupagem popular, os programas populares brasileiros 
mostram mais uma vez sua escolha pelo dinheiro e pelo interesse dos 
grandes empresários em detrimento do povo. Alinhados ao discurso da 
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meritocracia e negando a injustiça social, eles responsabilizam apenas o 
trabalhador pela manutenção de seu emprego e fonte de renda, livrando 
o governo e os “donos do dinheiro” de qualquer responsabilidade social 
pela sobrevivência do trabalhador em tempos de pandemia.





Mídia e Entretenimento

Globo interrompe a produção de novelas 
e programas de auditório
Gilvan Araújo indica como a Globo está 
lidando com sua queda de faturamento

Desde o dia 16 de março, quando a Globo interrompeu as gravações 
de suas novelas e programas de auditório, sob a alegação de evitar o 
contato entre seus profissionais, atendendo ao alerta das autoridades de 
Saúde sobre os riscos de contágio pelo novo coronavírus, ficou um misto 
de aprovação e dúvida no ar. Afinal, nunca a história da televisão brasi-
leira registrou uma atitude espontânea como essa.

Será que a Globo tomou essa decisão apenas por uma questão de 
saúde? Ao analisarmos pelo aspecto financeiro, podemos enxergar uma 
outra variável para essa pergunta. Um comercial de 30 segundos na 
emissora, em horário nobre (das 18h às 24 horas), pode custar até R$ 
847.200,00 (segundo tabela da própria emissora). Um capítulo da novela 
das 21 horas, a produção mais cara da emissora, custa em torno de R$ 
450 mil (o capítulo das outras novelas gira em torno de R$ 200 mil). Em 
média, cada capítulo no ar gera um faturamento de R$ 20 milhões.

Em 2018, o Grupo Globo, que inclui TV aberta, internet, TV por 
assinatura e mercado musical (fora os impressos) teve um faturamento 
consolidado de R$ 14.679 bilhões, sendo R$ 10.060 bilhões com publici-
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dade e propaganda. Apesar da cifra alta, o grupo faturou R$ 123 milhões 
a menos do que em 2017, que já havia sido o pior ano da década — 
financeiramente falando. O resultado operacional de 2018 ficou nega-
tivo em R$ 530 milhões, prejuízo seis vezes maior do que os R$ 83,4 
milhões negativos do ano anterior.

Apesar disso, no final das contas, o Grupo Globo fechou 2018 com 
um lucro líquido de R$ 1,204 bilhão (uma queda de 35% em relação ao 
resultado de 2017), graças aos juros de suas aplicações financeiras e à 
valorização do seu patrimônio. Segundo a edição do ranking BrandZ 
Brasil, realizada pela WPP e Kantar, a marca Globo em 2019 valia R$ 
3,624 bilhões (16% a menos do que em 2018).

Mesmo oferecendo descontos e fazendo promoções em sua tabela de 
preços para anunciantes, o Grupo Globo vem sofrendo com a queda do 
mercado publicitário, agravada pelos efeitos da pandemia da Covid-19 
na economia, o boicote de empresários de ultradireita, que acreditam 
que a emissora está sendo parcial no noticiário sobre o governo Bolso-
naro, e com a perda de mais de dois milhões de assinantes de seus canais 
fechados.

Tentando buscar uma solução para a queda de faturamento, a holding 
continuou com sua política de redução de custos, que inclui cortes de 
salários (contratos de PJ passaram para CLT com reduções de mais 
de 50%), demissões em massa e diminuição no lançamento de novos 
produtos dentro da sua programação. Além disso, não faz mais distri-
buição de lucros aos seus sócios desde 2018. A aposta do Grupo Globo 
está toda concentrada no seu sistema streaming Globoplay, no qual irá 
investir R$ 1 bi só este ano.

Diante de tal situação, não só a estratégia de marketing para colher 
dividendos da venda da boa imagem da empresa, preocupada com a 
saúde de seus funcionários, mas a estratégia financeira de dar um tempo 
na produção de seus produtos mais caros, reduzindo drasticamente o 
custo, sem perder no faturamento de anunciantes em sua grade, parecem 
ser ótimos negócios.



Mídia e Entretenimento

O rádio e o áudio no combate ao 
coronavírus
Luãn Chagas destaca as inúmeras iniciativas 
da produção radiofônica

Qual o papel do rádio no combate ao coronavírus? Esta é a questão 
que move a análise sobre o crescimento de conteúdos em áudio voltados 
a emissoras comunitárias e comerciais, podcasts e produtos voltados ao 
combate a notícias falsas nas periferias pelo WhatsApp. Independente da 
plataforma, o rádio enquanto instituição permanece.

Em 2016, o combate ao vírus zika foi o tema utilizado pela Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) para comemorar o Dia Mundial do Rádio (13 de fevereiro). 
Na época, a organização fez uma parceria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte para a distribuição de pequenos comerciais que 
procuravam mobilizar, alertar e educar os ouvintes sobre os cuidados e 
o combate ao mosquito Aedes Aegypti. “O rádio é um dos nossos mais 
fortes aliados para enfrentar desastres naturais e emergências humanitá-
rias”, resumiu naquele período a então diretora-geral da UNESCO, Irina 
Bokova, em vídeo institucional para a América Latina.

“Nosso papel é dar informação para as pessoas, porque neste 
momento desinformação mata”. Esse foi o argumento do professor Luiz 
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Artur Ferraretto em entrevista para a Tua Rádio São Francisco, emissora 
de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O argumento, baseado na campanha 
da ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), 
reforça a característica de serviço do meio em períodos de crise, turbu-
lências políticas, tragédias, catástrofes e, agora, o combate a um vírus 
que atinge o mundo e nos obriga a encontrar no isolamento uma possi-
bilidade de diminuir sua propagação.

O rádio é hoje uma das formas mais eficazes para combater e informar 
sobre a pandemia, principalmente pela penetração do meio, que vai 
das grandes cidades aos mais longínquos vilarejos deste país. Segundo 
o Instituto Projor, que realiza o mapeamento do Atlas da Notícia, dos 
13.732 veículos noticiosos mapeados no Brasil, a maioria corresponde a 
emissoras radiofônicas (35,5%).

Por isso, é preciso destacar ações como a da Rádio Capital FM de 
Cuiabá, em Mato Grosso. A emissora isentou a cobrança de comerciais 
de micro e pequenas empresas que estão passando por dificuldades 
neste momento de quarentena. Ainda nesse estado, o Comunicast, 
Projeto de Extensão em Rádio e Podcast da UFMT, também está produ-
zindo o Vida em Quarentena. A produção é realizada dentro de casa e 
tem como objetivo contar as histórias do isolamento através de diversas 
vozes. Além disso, o projeto envia boletins de um a dois minutos para 
pequenas emissoras comerciais e rádios comunitárias do interior (região 
que possui um dos principais vazios noticiosos do país) com informa-
ções sobre o período de quarentena.

O Portal Tudo Rádio intensificou as publicações com artigos sobre 
a pandemia, orientando ações de cobertura. Em São Paulo, o Projeto 
Desenrola e Não Me Enrola reuniu comunicadores das periferias para 
produzir o podcast Pandemia Sem Neurose, que distribui programas 
curtos voltados ao WhatsApp.

Quem também tem a plataforma de mensagens instantâneas como 
foco é a Agência Mural de Jornalismo nas Periferias, que distribui conte-
údos em áudio sobre a pandemia em locais como Paraisópolis, em São 
Paulo.

Enfim, por todo o país, são ações que envolvem diretamente o rádio e 
o consumo de áudio. Exemplo disso está nos diversos conteúdos produ-
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zidos em casa pelas universidades. Atualmente, UFMA, UFMT, UFC, 
UFPE, USP, UFG, UFSC, UFRN, UFOP, UFRGS, UFRJ são algumas das 
instituições com boletins, programas radiofônicos para emissoras e para 
o WhatsApp e podcasts que reforçam o papel do áudio no período de 
crise. Que a companhia e o afeto radiofônico nos ajudem a passar pela 
quarentena e a combater o coronavírus.





Mídia e Entretenimento

Celebridades em tempos de Covid-19
Pedro Paixão relata as intervenções e 
contrastes no mundo dos célebres

O universo das celebridades continua plural e para todos os gostos, 
tal qual antes da crise sanitária global que se instaurou com o novo coro-
navírus. Lives com aulas de yoga, línguas estrangeiras, dicas culinárias, 
momentos de auto-ajuda, desafios bobos, ad infinitum, pipocam aos 
montes nas redes sociais digitais dos famosos, parte da adaptação do 
ser célebre nesses tempos de pandemia. Buscando ajudar seus públicos 
a enfrentarem o vírus e os dramas do isolamento social, as celebridades 
vêm se manifestando cada qual de seu modo.

“Ficar em casa é meu superpoder”, contou Gal Gadot, intérprete da 
Mulher-Maravilha e uma das estrelas em ascensão em Hollywood, em 
meados de março de 2020. Nessa mesma época — que aparentemente 
deixou as pessoas mais desnorteadas do que agora —, Gadot teve a 
iniciativa de convidar diversas celebridades estadunidenses para fazer 
um cover da música “Imagine”, num “estilo” TikTok: um cantava um 
verso, o outro completava, todos direto de seu confinamento pessoal. 
O resultado repercutiu tanto quanto foi criticado. É claro, uma versão 
brasileira foi feita, com a música “Trem Bala”, que acertou ao despertar 
sentimentos semelhantes à iniciativa estadunidense.
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À procura de desempenharem um papel social, célebres quarente-
nados se esforçaram para incentivar que as pessoas ficassem em casa, 
postando constantemente fotos e vídeos nas redes sociais para conscien-
tizarem seus públicos. O que se revelou é que a quarentena das celebri-
dades era bem diferente daquela do sujeito médio: closets do tamanho 
de apartamentos, cabanas rústicas nas montanhas e obras de arte enfei-
tando as paredes passaram a emoldurar os vídeos e oferecer (mais) uma 
janela para o mundos dos ricos e famosos. O exemplo mais icônico é o 
de Jennifer Lopez, que mostrou o quintal da casa onde estava confinada 
com a família e atraiu comparações (não muito positivas) com o filme 
“Parasita”. Neste momento de crise, onde a incerteza social e econômica 
cresce com demissões em massa, aumento de inflação e risco de propa-
gação do vírus, tais firulas, antes alvo de desejo, se tornam evidências, 
concretas e acessíveis a um vislumbre da tela do celular, de um mundo 
extremamente desigual.

Algumas celebridades tiveram diagnóstico positivo da Covid-19, 
como foi o caso de Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson — talvez o 
primeiro caso de uma celebridade com grande repercussão. No Brasil, 
o caso mais comentado foi o da influencer Gabriela Pugliesi, que testou 
positivo após o casamento da irmã, recheado de figuras ricas, famosas 
e que acabavam de voltar da Europa, então epicentro da epidemia. Para 
completar, Pugliesi fez o famoso textão demonstrando autoconheci-
mento com um “agradecimento” ao vírus. Resultado: foi “cancelada” 
pelos públicos que tanto a celebram.

Porém nem todos tentam salvar a humanidade com cantorias ruins e 
virais nas redes sociais. Lady Gaga, que adiou o lançamento de seu novo 
álbum e trocou a peruca rosa por um cabelo sóbrio e óculos de acetato, 
compôs o look ativista-filantropa-graduada-em-Harvard para divulgar 
que havia conseguido uma doação de US$ 10 milhões do CEO da Apple, 
Tim Cook, para a Organização Mundial de Saúde (OMS). Na mesma 
colaboração com a organização internacional, Gaga organizou o festival 
online “One World: Together at Home“, que arrecadou cerca de US$ 128 
milhões durante suas quase 6 horas de exibição.

O que ilustram essa e outras ações — algumas das quais o caminho 
para o inferno está cheio — é o abismo que separa célebres e anônimos; 
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não apenas no que diz de publicidade, mas também de condições sociais 
e econômicas. Tal diferencial de poder reluz sua face visível nesses 
momentos de crise. Alguns estão se empenhando para direcioná-lo 
aos esforços de combate ao vírus; outros aproveitam para desfrutar do 
conforto que isso lhes garante enquanto o mundo arde.





III
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O novo coronavírus se espalha pelo Brasil. No final do mês, já são 
514.200 casos confirmados e 29.314 vidas perdidas.





Cotidiano
Em todo o país, o isolamento social impõe um cotidiano diferente, que 
revela e salienta práticas e vivências antes inexistentes ou invisíveis. A 
vida cotidiana nos pequenos municípios sente os impactos da Covid-19, 
que expõe as fragilidades estruturais e o abandono do poder público. No 
Sertão do Nordeste, a chegada das chuvas dá um outro significado para a 
pandemia, ajudando a amenizar a tragédia. Nas relações de trabalho, a 
gratidão pela demissão aponta para um futuro perigoso.

Um novo cotidiano: como estamos 
vivendo o isolamento social?
Vera França aponta a reconfiguração 
das práticas da vida cotidiana

A presença da pandemia e as medidas de prevenção alteraram 
profundamente nossa vida do dia-a-dia. Adotando o isolamento social, 
estamos vivendo um cotidiano diferente, que revela e salienta práticas e 
vivências antes inexistentes ou invisíveis. Retornaremos ao nosso velho 
cotidiano — ou sairemos diferentes dessa experiência?

“Cotidiano” se refere ao conjunto de atividades que fazemos rotinei-
ramente em nossas vidas, ao nosso dia-a-dia. O cotidiano das pessoas 
não é necessariamente igual — o cotidiano de uma empregada domés-
tica não se assemelha ao de uma deputada federal. No entanto, em uma 
cultura, e dentro de grupos sociais específicos, ele é bastante padroni-
zado. Ou seja, nossas condições de vida, dentro de um determinado 
lugar na sociedade, definem e organizam em grande parte o nosso coti-
diano.

Para a maioria de nós, ele é, via de regra, estável e repetitivo. Embora 
alguns se queixem de sua monotonia, essa estabilidade desempenha um 
papel importante para nossa segurança emocional.

Ora, uma das mudanças mais significativas trazidas por um aconte-
cimento é a maneira como ele intervêm e desorganiza nosso cotidiano. 
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Pense no nascimento de um bebê em nossa casa ou na experiência de 
uma comunidade que sofre uma inundação. Nada continua como antes, 
pelo menos durante certo tempo.

A pandemia e as decorrentes medidas de prevenção trouxeram uma 
profunda — e além do mais duradoura — carga de mudança em nosso 
cotidiano. Não vou me referir às pessoas e famílias que foram atingidas 
pelo coronavírus. Essa é certamente a situação mais dramática dessa 
experiência, completamente diferente de nossos procedimentos habi-
tuais quando da doença e morte de familiares. Tampouco às pessoas que, 
por razões diversas, se veem na contingência de continuar trabalhando.

Falo do dia-a-dia da parte da população que, consciente do risco, e 
tendo condições de fazê-lo, assumiu o isolamento social. Nesse novo 
cenário, fomos obrigados a construir um novo cotidiano, a estabelecer 
um novo padrão de normalidade em condições completamente fora do 
habitual.

De um lado, temos uma série de coisas que não fazemos mais — 
encontrar pessoalmente com parentes e amigos, participar presencial-
mente de atividades sociais e culturais (cinema, restaurante, eventos), 
frequentar shoppings e academias — entre outras.

Mas é importante também registrar coisas novas que, embora parte 
de nosso antigo cotidiano, dele não faziam parte na mesma proporção. 
Senão vejamos:

Para muitos(as) de nós, os cuidados com a casa (limpeza, manu-
tenção) passaram o ocupar um lugar muito maior em nosso cotidiano. 
Limpar, lavar, cuidar das plantas e animais tornaram-se atividades cons-
tantes — e onerosas — em nossa vida reclusa.

Da mesma maneira, a cozinha deixou de ser um hobby de final de 
semana, ou uma improvisação do dia a dia, e ganhou papel de destaque. 
Se muitos passaram a utilizar os serviços delivery, outros tantos assu-
miram firmemente o forno e fogão, experimentando receitas, se exerci-
tando no ofício de padeiro e de chef.

A condição de nossa vida doméstica — individual ou familiar — 
se viu exacerbada. Para os que vivem sozinhos, a casa solitária se fez 
sentir com mais intensidade. Da mesma maneira, a vida de casal ou do 
núcleo familiar de 3, 4 ou mais pessoas está sendo vivida plenamente. A 
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divisão de espaços, a convivência de 24 hs — para o bem e para o mal — 
chegaram ao seu paroxismo. Estamos vendo, ouvindo e conhecendo as 
pessoas com quem convivemos de outra forma. Laços vão se intensificar 
— ou se desfazer — depois da pandemia.

A internet (via computador e/ou celular) já fazia parte de nossas 
vidas, porém, nesse novo tempo, ela adquiriu absoluta centralidade e se 
tornou imprescindível. Embora não dispondo ainda de dados fornecidos 
por pesquisas, é possível levantar a hipótese de que as horas dispendidas 
diariamente com a internet aumentaram substancialmente. Seja para se 
informar sobre a doença e sobre a situação no Brasil e no mundo, para 
acompanhar figuras públicas nas redes sociais, para falar com amigos 
ou desenvolver atividades com colegas de trabalho, estamos ligados na 
internet de manhã à noite. Chats, lives, videoconferências, conversas em 
grupo de WhatsApp, eventos virtuais para comemorar aniversário ou 
outras datas festivas se tornaram usuais. Sem falar no tele-trabalho, com 
milhares de pessoas que passaram a desenvolver suas atividades profis-
sionais à distância — desde aulas e reuniões de serviço até consultas 
médicas.

O uso da internet na situação de confinamento desencadeou situa-
ções interessantes. Uma delas é a penetração nos “bastidores” da vida de 
nossos interlocutores. Passamos a conhecer o interior de casas que não 
frequentávamos, inclusive a flagrar situações de intimidade de pessoas 
conhecidas apenas socialmente. Apesar do contato apenas à distância, 
de certa forma nos tornamos mais próximos, do ponto de vista pessoal, 
dos amigos e colegas.

Também aproveitamos para resgatar o contato com familiares, 
antigos amigos que não víamos há muito tempo. O risco partilhado 
desencadeou uma identificação pelo destino comum: como estamos 
enfrentando essa experiência inusitada? Ao final sobreviveremos todos?

Por fim, temos que falar da presença da morte e do cuidado com a 
vida. Mesmo se corremos risco diversos ao longo de nosso dia-a-dia, 
nossa cultura mantém a morte à distância — não falamos nem pensamos 
muito nela. A pandemia foi a primeira experiência das atuais gerações 
de proximidade da morte e de nossa vulnerabilidade. Nossos cuidados 
de preservação (a máscara, a higiene das mãos, a distância social) atua-
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lizaram o medo de morrer e o valor da vida. (Verdade que convivemos 
com genocidas, inclusive na presidência da República. Também essa 
questão mostra a falta de humanidade — a indecência ética — dessa 
figura que foi eleita para presidir o país).

Esse novo cotidiano ainda não se normalizou. Tem sido acompa-
nhado de ansiedade, tensões, insônia, dificuldade de concentração. 
Ainda que, até o momento, preservados do vírus, não estamos ilesos no 
contexto da doença.

Mas uma outra pergunta paira no ar: depois de tudo passado (um dia 
irá passar…), iremos retomar nosso antigo cotidiano? Será possível — e 
queremos de fato — retomar da mesma maneira nosso modo de vida? 
Ou essa experiência está nos transformando, bem como ao modelo de 
vida vigente até então?



Cotidiano

O coronavírus numa cidade 
do interior do Brasil
Lívia Barroso relata as incertezas pela falta de 
infraestrutura em pequenos municípios

Viver em uma pequena cidade do interior do Brasil, para a grande 
maioria, sempre foi sinônimo de tranquilidade, calmaria e de uma 
possível melhor qualidade de vida. A pandemia do coronavírus tem 
mostrado, porém, que muitos dos benefícios da vida em lugares afas-
tados dos grandes centros estão sendo sobrepostos pelo medo e pela 
insegurança. A crise sanitária escancara a fragilidade da infraestrutura 
em municípios do interior, sobretudo no que diz respeito ao sistema de 
saúde.

Em Rondon do Pará, no início do mês de março, o coronavírus ainda 
parecia algo distante, que demoraria a chegar ou nem chegaria, como era 
suposto por boa parte da população e exposto em programas de rádio. A 
justificativa estava, exatamente, no fato de o município de 52 mil habi-
tantes estar “isolado” e distante mais de 500 km da capital Belém, foco 
da pandemia no estado do Pará, no norte do Brasil.

A gravidade da pandemia só começou a ser sentida duas semanas 
depois, quando a prefeitura do município decretou o fechamento de 
instituições de ensino e de grande parte do comércio, mantendo em 
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funcionamento apenas farmácias e supermercados. Tal providência só 
foi tomada devido ao aumento de casos da Covid-19 no estado do Pará, 
e também do vizinho, Maranhão.

As medidas de isolamento para o combate ao vírus mudaram signi-
ficativamente a vida cotidiana da cidade. A feira realizada no mercado 
público todas às sextas e sábados parou de acontecer. O local, que 
funciona como um ponto de encontro dos moradores da cidade com os 
habitantes das comunidades rurais, está vazio e sem vida. A exposição 
e comercialização de produtos cultivados nas pequenas propriedades 
rurais, através da agricultura familiar, também não estão acontecendo, o 
que tem interferido na renda dos pequenos produtores.

Para além do comércio local, a grande preocupação da população 
e das autoridades de saúde é o frágil sistema de saúde do município. 
Rondon do Pará, assim como a grande maioria dos pequenos e médios 
municípios do país, não dispõe de uma rede de saúde eficiente, seja 
pública ou privada. É inadmissível um município com uma população 
superior a 50 mil habitantes não ter um único leito de UTI em seus três 
hospitais (um público e dois privados).

Um acontecimento como a pandemia expõe várias carências sociais. 
Vivo em Rondon há quase dois anos, e em nenhum momento atentei 
para a questão da inexistência de UTI. Desde que o primeiro caso da 
Covid-19 foi confirmado, em 12 de abril, e que a paciente, necessitando 
de UTI, foi transferida às pressas para um hospital do município vizinho 
de Paragominas, a 250 km de distância, essa realidade foi evidenciada 
e despertou sentimentos de pânico e incerteza sobre como serão os 
próximos dias. Muito medo e revolta pela desassistência do poder 
público acompanham a questão central que se faz neste momento: “E se 
eu ou outras pessoas contrairmos o vírus e precisarmos de atendimento 
hospitalar?”. 



Cotidiano

Chuvas no Sertão e a 
ressignificação da pandemia
Tamires Coêlho explica como a chuva 
ameniza a negligência do poder público

Os holofotes sobre as duas crises que o Brasil enfrenta, a sanitária 
e a política, fazem com que dificilmente vejamos manchetes ou desta-
ques para assuntos que não se relacionem à Covid-19 ou ao caos que 
se instalou junto ao governo federal. No entanto, há um acontecimento 
que, mesmo não reverberando tanto no cenário nacional, é considerado 
o principal assunto do momento em parte do Nordeste: uma temporada 
de chuva finalmente chegou ao Sertão e ao Agreste.

Para pessoas de outras regiões, pode parecer estranha a afetação do 
acontecimento “chuva”. É o assunto das ligações telefônicas aos parentes 
distantes, o tema abordado em postagens e fotos nas redes sociais, o 
que pauta relações e interações cotidianas, o que dá algum horizonte 
de esperança de um ano menos sofrido. Para quem não sabe como é a 
vida no Sertão, pode parecer surreal comparar a importância da chuva à 
relevância da Covid-19 no cenário atual, mas ambos os acontecimentos 
estão profundamente interligados.

Ainda que a pandemia tenha suspendido as feiras semanais, que são 
o principal espaço de socialização nas pequenas cidades (inclusive a 
chuva gera uma demanda de insumos agrícolas e movimenta o comércio 
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local antes e depois das safras), o volume pluviométrico de 2020 é deter-
minante para o combate à doença. Não se pode lavar as mãos, tomar 
banho com frequência, comer bem, estar hidratado ou conseguir algum 
isolamento sem acesso à água.

A tragédia que vem com a doença é amenizada: haverá como plantar, 
colher e ter o que comer e beber pelo resto do ano. Em Pernambuco, 
Ceará, Paraíba e no Sudeste do Piauí, as chuvas que caem desde janeiro 
têm ajudado a enxergar 2020 também como um ano de bênçãos, algo 
difícil de se compreender nos apartamentos das grandes metrópoles. O 
Ceará, em 6 meses, teve 80% da chuva esperada para os dois semestres; 
há mais de três décadas, não se via um início de ano com tantas preci-
pitações.

A mesma chuva, que em “passe de mágica” converte tons de marrom 
em verde e promete uma boa safra nos lugares castigados pela estiagem, 
não chega da mesma maneira para todos. Enquanto há açudes que 
“sangram” (ou transbordam) pela primeira vez em muito tempo, há 
também outras regiões ainda sem chuva, reservatórios secos ou ainda 
aquelas de comunidades ribeirinhas que alagam. Nos lugares em que a 
água chega, a promessa da redução de precariedades e o fim do rodízio 
de água em muitas torneiras também é acompanhada de outra preocu-
pação: nem sempre os reservatórios estão bem conservados, e ameaçam 
romper. Foi o que aconteceu em Arcoverde, no estado de Pernambuco, 
onde o rompimento provocou a inundação de pelo menos duas cidades. 
Àqueles desabrigados, como impor isolamento social e condições 
adequadas de higiene?

Também é impossível pensar em um eficiente combate à pandemia 
quando ali se concentram pessoas com difícil ou nenhum acesso à água 
encanada e rede de esgoto. Os efeitos da crise sanitária são implacá-
veis: não chega alimento, cessa o transporte intermunicipal, somem os 
carros-pipa. O governo continua negligenciando essa parte do Brasil, 
que tem pouca infraestrutura e, geralmente, não tem fácil acesso a leitos 
de hospitais. Por outro lado, a natureza parece tentar compensar. Em 
muitos lugares, o desespero gerado pela Covid-19 é amenizado com 
a chegada da chuva, materializando a esperança de que dias melhores 
virão para viver (em vez de sobreviver).



Cotidiano

Precisamos falar sobre 
gratidão pela demissão
Bárbara Lima chama a atenção para um 
futuro perigoso nas relações de trabalho

A pandemia do novo coronavírus vem instaurando novas formas de 
ser nos mais diversos âmbitos. A instabilidade é o novo modus operandi 
da saúde pública, dos nossos sentimentos, das perspectivas acerca do 
futuro, da economia e, até mesmo, de um segmento acostumado a 
crescer, mesmo em tempos difíceis, as startups. As quase 13 mil star-
tups que existem atualmente no Brasil estão enfrentando o que alguns 
especialistas chamam de primeira crise do setor. Com a demanda por 
serviços como academias, eventos e viagens praticamente zerada e sem 
perspectiva de retomada, empresas desses e de outros segmentos come-
çaram a fazer demissões em massa. Ainda no início de abril, com menos 
de trinta dias de adoção das medidas de isolamento social, quase mil 
pessoas já haviam sido demitidas de startups espalhadas pelo Brasil. O 
número vem aumentando bastante dia após dia.

O que normalmente seria um momento marcado por sentimentos 
como angústia, desespero e, até mesmo raiva, por parte dos demitidos, 
foi substituído por inúmeras mensagens de gratidão no Linkedin. E 
essa troca parece apontar para um futuro perigoso para as relações 
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entre patrão e empregado, que as próprias startups insistem em tentar 
desconstruir.

Somos ensinados desde muito cedo, de forma direta ou não, que nas 
relações profissionais é preciso “sair pela porta da frente”. E é isso que 
grande parte dos trabalhadores vem fazendo há bastante tempo. Com 
a consciência de que o lado fraco é sempre o que tem mais a perder, 
funcionários engolem diariamente tudo que gostariam de dizer ao chefe 
na hora da demissão e o que sai da boca é um “obrigado por tudo”, 
conveniente para quem diz e para quem escuta.

Acontece que essa história de “sair pela porta da frente” somada 
ao modo, no mínimo peculiar, de funcionamento das startups, parece 
ter chegado a um ponto crítico: estamos saindo pela porta da frente, 
tomando todos os cuidados possíveis e impossíveis para que essa porta 
não bata e, ao mesmo tempo, panfletando no portão para que os outros 
saibam que você fez parte do incrível mundo que existe atrás daquela 
porta.

A princípio, trocar a raiva e o desespero por um sentimento tão nobre 
como a gratidão parece uma ótima forma de lidar com o momento da 
demissão. Mas será que é realmente saudável abrir mão do próprio 
direito de viver plenamente a angústia em uma situação em que é tão 
normal se sentir assim em troca da remota possibilidade de um futuro 
emprego com cerveja liberada e piscina de bolinhas?



Política – Governo
Nas ruas e no governo, Bolsonaro e bolsonaristas desrespeitam e afrontam 
as recomendações de isolamento, as medidas de prevenção ao vírus e 
as instituições democráticas. A subnotificação de casos de infectados e 
mortos, a manipulação dos exames de Covid-19 do presidente e o troca-
troca de ministros da Saúde fazem parte da política negacionista. O 
presidente e seus ministros escandalizam parte do país com os projetos 
tramados contra o Brasil e a favor dos grandes interesses econômicos. Os 
esforços para conter o caso Queiroz reafirmam que, mesmo na pandemia, 
a atuação de Bolsonaro se volta para os interesses pessoais e familiares e 
não para o coletivo. Responsável pela pasta da Cultura, uma atriz provoca 
indignação ao naturalizar a tortura e a morte e sai do governo. Em meio 
ao caos, finalmente um ganho para o trabalhador brasileiro por meio do 
auxílio emergencial

O que está acima de tudo 
e de todos é Bolsonaro
Fabíola Souza lembra que não é o 
povo que importa para o bolsonarismo

Nem o isolamento social tem sido capaz de frear os bolsonaristas. Sua 
fidelidade, que não tem nada a ver com o Brasil e sim com o presidente 
Jair Bolsonaro, desafia orientações dos órgãos de saúde e até mesmo a 
Constituição Brasileira.

Em abril, ocorreram carreatas em várias cidades brasileiras. A 
primeira, no dia 19, para comemorar o dia do Exército Brasileiro, reuniu 
algumas dezenas de pessoas em frente a quartéis generais. Entre os 
cartazes, pedidos de intervenção militar, retorno do AI-5, fechamento 
do Congresso e do Senado — todas, reivindicações que ferem a Cons-
tituição Brasileira. Já o segundo ato, em 26 de abril, além de manter o 
pedido do fim do isolamento social, buscou demonstrar apoio ao presi-
dente após a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. Mantendo a tradição dos domingos bombásticos, também no 
dia 3 de maio, Bolsonaro acompanhou manifestação de apoiadores em 
frente ao Palácio do Planalto, contra o STF e o Congresso.
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Apesar de as manifestações do dia 19 irem contra recomendações 
de órgãos de saúde e ferirem princípios democráticos, Bolsonaro não 
só compareceu ao ato em Brasília, como discursou aos manifestantes, 
provocando ainda mais aglomeração. Usando frases de efeito (“não 
queremos negociar nada”; “acabou a época da patifaria”), o presidente 
expressou seu apoio aos manifestantes, não demonstrando qualquer 
reprovação às reivindicações antidemocráticas: “Eu estou aqui porque 
acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil.”

A presença do presidente no ato e suas reivindicações provocaram o 
repúdio de governadores, políticos e entidades. Além disso, o STF auto-
rizou a abertura de inquérito para investigar quem organizou e finan-
ciou os atos em defesa da intervenção militar.

Mas investigações, a princípio, não envolvem a figura de Bolsonaro 
e não intimidaram bolsonaristas e nem o presidente, que voltou a se 
reunir com os manifestantes no dia 03 de maio. Bolsonaro afirmou que 
as Forças Armadas estão ao lado do povo e que não irá mais aceitar 
interferências em seu governo. O protesto, que aconteceu no dia mundial 
da liberdade de imprensa, também foi marcado por agressões físicas à 
equipe do jornal O Estado de S. Paulo, uma consequência do desrespeito 
do próprio presidente a alguns jornalistas e mídias jornalísticas.

Diante deste acontecimento, mais uma vez fica claro que a maior 
preocupação de Bolsonaro não é com bem-estar do tão aclamado “povo 
brasileiro” e sim com a adesão de seus apoiadores. Seus atos e falas se 
dirigem a seus eleitores e servem para incentivá-los e engajá-los no 
bolsonarismo. As manifestações, embora esvaziadas, indicam que o 
presidente tem conseguido sustentar seu apoio popular. Pesquisa do 
instituto Data Folha aponta que Bolsonaro mantém aprovação de 33% 
da população. Embora pareça pouco, o apoio desse um terço é um dos 
elementos que impede, por exemplo, que os vários pedidos de impeach-
ment do presidente se tornem uma questão política viável.

Outro aliado de Bolsonaro — por mais combatido que seja por ele 
— é o isolamento social. Sem poder ir às ruas, devido à gravidade da 
pandemia, os opositores do governo manifestam sua indignação de 
forma desorganizada, seja nas redes sociais ou batendo panelas das 
sacadas. Enquanto isso, os bolsonaristas, inflados pelo discurso de que 
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a “gripezinha” não tem nada de grave, fortalecem sua militância e saem 
às ruas, colocando em risco sua saúde e a dos outros. Com a desculpa, 
e quem sabe até a ilusão, de que estão representando a vontade do povo 
brasileiro ou estão “dando a vida pela pátria”, eles se arriscam, no fim das 
contas, não pelo país, mas para manter seu “mito” no poder.





Política – Governo

A quem interessa a subnotificação de 
casos no Brasil?
Maíra Lobato aponta que a manipulação dos dados é 
parte da política negacionista

Os números se tornaram protagonistas na crise sanitária no Brasil. 
Diariamente, acompanhamos as notícias e boletins sobre o aumento do 
número de casos de Covid-19, quantas mortes se somam, qual o ranking 
dos países em relação à pandemia, quantos leitos de UTI estão ocupados, 
quantos respiradores temos disponíveis, e há quantos dias estamos em 
isolamento social.

A ruptura causada pelo acontecimento parece ser organizada por essas 
informações estatísticas que tentam passar certa sensação de controle da 
situação. Os gráficos mostrando o comportamento da curva serve como 
um norte e tentam nos dizer para onde estamos caminhando.

Em condições normais de temperatura e pressão, as estatísticas sempre 
parecem muito precisas e são consideradas, por muitos, incontestáveis. 
Porém, no cenário desenhado pelo novo coronavírus, esses números 
ganham outro sentido. A disputa política, que expressa o enfrentamento 
entre interesses de classe e uma oposição de valores e maneiras de se 
compreender o mundo, se apropriou também dos números e do que eles 
significam.
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Vivemos hoje no Brasil uma situação grave de subnotificação de 
casos em relação à pandemia. Pesquisadores estimam que o número real 
de pessoas contaminadas pode ser mais de 10 vezes maior do que os 
dados oficiais. O Brasil é o país que realiza menos testes de Covid-19 
no mundo inteiro. E há pesquisa mostrando que 9 em cada 10 casos de 
Covid-19 no Brasil não são notificados.

Além do obstáculo que a subnotificação cria para o combate da 
doença, o mais triste é constatar que ela não se deve apenas à falta de 
recursos ou de estrutura para realizar testes e exames. A baixa testagem 
e, consequentemente, o baixo registro de casos representa o projeto polí-
tico que governa o Brasil atualmente. A quem interessa que os números 
sejam menores? Quais medidas a subnotificação vai provocar nas deci-
sões da população e dos governantes? E quais vidas a subnotificação vai 
tirar?

Ter um cenário com um número menor de casos de Covid-19 esti-
mula o fim do isolamento social, a reabertura do comércio, a volta ao 
trabalho. Falsamente, parece favorecer a também a economia do país, 
pauta que está acima de tudo e de todos no atual governo.

Importante destacar ainda que a subnotificação e o projeto político 
que a sustenta se ancoram em um discurso negacionista. A situação é 
realmente absurda, quando se tem um presidente que minimiza uma 
pandemia, não toma as providências necessárias (e de responsabilidade 
do Estado) para enfrentá-la, e ainda diz “E daí?” quando questionado 
sobre o número de mortes.

Inacreditável?! Pois é, gostaríamos que fosse mentira. Mas sim, temos 
em 2020, uma corrente de pessoas com ideias que defendem que a terra 
é plana, que o coronavírus não existe, que tudo isso é apenas pânico com 
uma gripezinha. Uma corrente que governa o nosso país.



Política – Governo

Balbúrdia: reunião ministerial 
de 22 de abril
Vera França e Maíra Lobato resumem o que foi mostrado 
das entranhas do governo:

Veio a público, no dia 22 de maio de 2020, o vídeo da reunião do 
presidente com todos os seus ministros ocorrida em 22 de abril. A dispo-
nibilização do vídeo ocorreu por determinação do STF, no âmbito do 
processo de acusação, por parte do ex-ministro Sérgio Moro, de tenta-
tiva de interferência indevida de Bolsonaro nos trabalhos da Polícia 
Federal.

As palavras do presidente e dos ministros que seguem abaixo 
(incluindo os palavrões) já dizem claramente a que servem e dão o exato 
tom do governo atual: repleto de ódio, desrespeito e absurdos. Ficam 
apenas algumas perguntas em aberto, no momento de uma crise sani-
tária inédita, com o número de mortes já se anunciando crescente no país 
naquele final de abril: qual recuperação nossos governantes apontam, 
e que rumo é possível esperar dessa reunião de cúpula? Que resposta 
estão dando à catástrofe que se abate sobre o Brasil?

A reunião, que durou quase duas horas, foi convocada a pedido do 
ministro da Casa Civil, general Braga Netto, com o objetivo de apre-
sentar um projeto que ele anunciou como um plano de recuperação 
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econômica e social, o ProBrasil. Slides do projeto foram apresentados 
em cerca de 10 minutos, e na sequência os presentes tomaram a palavra.

Paulo Guedes, o primeiro a falar, corrigiu a fala do general, lembrando 
que ele, Guedes, é o grande entendido em planos de recuperação. Pontua 
que o plano apresentado pelo general dá continuidade à proposta desen-
volvimentista dos governos passados — “que deu no que deu”. Diz que 
o Brasil está agora no rumo certo (só perturbado pela pandemia) e a 
retomada tem que se dar com investimentos privados e não públicos. 
Também chamou a atenção de “ministros querendo aparecer”.

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, interveio para dizer que 
o “momento de tranquilidade” que eles (governo) estão vivendo, com a 
imprensa preocupada com a pandemia, é a oportunidade para “passar 
reformas infralegais”, ir “mudando regramentos” e “passando a boiada”. 
O momento deve ser aproveitado por “todos os ministros que têm coisas 
para desregulamentar”.

Bolsonaro aproveitou a deixa para lembrar seus ministros de acordar 
para a política. Traçou o quadro dessa “desgraça toda” que está aí: essa 
“putaria”, “a OAB da vida enchendo o saco”, mais Iphan, Imetro, “uns 
porcaria” que estão de “frescurada”. Afirmou com todas as letras seu 
lugar de mando — “Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, e ponto 
final”. “Tenho poder e vou interferir em todos os ministérios”. “Tem que 
jogar pesado”. Tudo isso recheado com seu vocabulário regular: merda, 
porra, filho da puta, puta que pariu.

Seguem-se outras falas, mais protocolares. Na sequência, intervém 
a ministra Damares, enfatizando que é preciso reinventar as políticas 
públicas no Brasil, que devem ser pautadas por “valores” (não diz quais). 
“Meninos estão nascendo nos quilombos, com os valores de lá”. “Vem a 
palhaçada do STF trazendo o aborto de novo” (nesse momento aproveita 
para fazer um alerta ao ministro da Saúde: seu ministério está lotado de 
feministas que têm como pauta única liberar o aborto). Diz que nunca 
houve tanta violação de direitos humanos como nesse período — e que 
governadores e prefeitos deverão responder a processos, é preciso pedir 
a prisão de alguns governadores. E que seu ministério vai pegar pesado.

Logo após essa fala, que tem como eixo a defesa de valores, o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, aproveita para defender a implan-
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tação dos “resorts integrados” — hotéis com cassino, que vão garantir a 
entrada de bilhões de dólares no Brasil (Damares protesta).

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, em discurso infla-
mado, relembra seus propósitos — “o que me fez embarcar é a luta 
pela liberdade”. Defende que é preciso “acabar com essa porcaria que 
é Brasília” — um cancro, onde reina corrupção e privilégio. “Eu, por 
mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando pelo STF”. 
Aproveita para criticar colegas — “muita gente com agenda própria, veio 
pra jogar o jogo”. E relembra que veio para lutar. Repete quatro vezes 
que odeia o termo povos indígenas, povos ciganos. Que “tem que acabar 
com esse negócio de povos e privilégios”.

Com esse discurso, de novo Bolsonaro se inflama. “Essa cambada 
que tentou chegar no poder em 64. Não podemos esquecer”. “Se precisar 
aqui, as Forças Armadas vão cumprir seu papel”. Entre outros impro-
périos, engatilha a fala posteriormente denunciada por Moro (de inter-
ferência na Polícia Federal): diz que vai mexer na segurança do Rio de 
Janeiro, pois “não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem, 
ou amigo meu”. E avisa: “não posso trocar gente na ponta da linha? Vou 
trocar. E se for o caso, troco o ministro. E ponto final”.

Termina sua intervenção, recheada de muitos “bosta” e “filhos da 
puta”, defendendo o armamento do povo: “por isso que eu quero que 
o povo se arme”, para fazer frente a “um bosta de um prefeito (que) faz 
uma bosta de um decreto”. “Eu quero dar um puta de um recado pra 
esses bosta”. “Vou escancarar a questão do armamento. Vai pra puta que 
pariu, porra! Os caras querem nossa hemorroida. O bosta de São Paulo, 
o estrume do Rio de Janeiro”.

Guedes retoma a palavra; diz que é preciso continuar aprofundando 
as reformas e que “vamos ganhar dinheiro para salvar as grandes compa-
nhias. Agora, vamos perder dinheiro salvando as pequenininhas…”. Fala 
que o avanço implica derrubar torres, e “já botamos a granada no bolso 
do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que 
precisamos derrubar”. Apoia a liberação de cassinos que vai trazer os 
endinheirados para o Brasil, bem como a privatização do Banco do 
Brasil: “tem que vender essa porra logo”. 
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O problema maior não é o vocabulário chulo do presidente e sua 
turma — o pior é que por trás desse discurso não existe nenhuma 
proposta para enfrentar as diversas crises que o Brasil está vivendo…



Política – Governo

Ricardo Salles passa a 
“boiada” no meio ambiente
Lívia Barroso expõe o projeto bolsonarista 
de devastação ambiental

As declarações do ministro durante a reunião do dia 22 foram apenas 
a confirmação das diversas barbáries que a equipe do Ministério do Meio 
Ambiente vem pondo em prática em meio à pandemia. Por exemplo, já 
durante a crise do coronavírus, Ricardo Salles indicou que não tolerará 
repressão por meio dos órgãos de fiscalização ambientais às pessoas que 
praticarem garimpo dentro de terras indígenas (prática ilegal). Confir-
mando a posição do ministro, em 13 de abril, dois funcionários do 
Ibama foram exonerados após aparecerem em reportagem do Fantás-
tico, da TV Globo, em que combatiam os garimpos ilegais na Amazônia.

Também em abril, Salles declarou apoio aos desmatadores, e reco-
mendou aos órgãos de fiscalização que não levassem em consideração 
a Lei da Mata Atlântica, que obriga a recuperação de terras desmatadas 
ilegalmente antes de 2008. Na ocasião, o ministro encaminhou ao presi-
dente Jair Bolsonaro uma proposta de reformulação na lei que, no seu 
texto, permite o desmatamento de até 150 hectares sem autorização do 
Ibama, entre outros absurdos. As reações contrárias à proposta de Salles 
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foram imediatas, e o Ministério Público Federal ordenou que o Ibama 
desconsiderasse o ministro.

Outra situação em que Salles repercutiu negativamente foi quando 
defendeu a “MP da Grilagem”, como ficou conhecida a Medida Provi-
sória 910. Tal MP tinha como principal objetivo dar anistia a grileiros 
que invadiram terras públicas ilegalmente até dezembro de 2018, sendo 
que a lei anterior só prevê até 2011. A MP também pretendia aumentar 
o tamanho do terreno regulamentado de 4 módulos fiscais para 11 
módulos. Mesmo com os inúmeros elogios e investidas do ministro 
para a aprovação, a MP não foi à votação no Congresso e prescreveu. 
Agora tramita na Câmara dos Deputados como a Lei 2633/20 ainda sem 
previsão de ser votada.

Todas essas declarações de Ricardo Salles na reunião ministerial 
geraram uma grande repercussão, levando diversas entidades defensoras 
do meio ambiente a publicar notas de repúdio. Porém, não é nenhuma 
novidade a postura do ministro; pelo contrário, a sua fala na reunião só 
confirmou os seus posicionamentos e tudo que ele está disposto a fazer 
para estar alinhado com os interesses que ele representa.

O “passar a boiada de Salles” é condizente com a relação que ele 
tem com os agropecuaristas do país, que há muito tempo já abriram 
suas porteiras para as boiadas passarem sobre a Amazônia, as reservas 
ambientais, as terras indígenas e sobre os próprios indígenas. Salles não 
está no Ministério do Meio Ambiente para trabalhar em defesa do meio 
ambiente ou das populações que ocupam as áreas ainda preservadas 
dos biomas brasileiros. Ele está ali para defender a política da morte 
presente em todos os setores do governo Bolsonaro.



Política – Governo

O violento ataque do “direito às armas”
Lucas Afonso Sepulveda explica o 
plano de armamento da população

Na controversa reunião de ministérios, Bolsonaro afirmou para 
o então Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que queria “todo mundo 
armado”, e que isso seria “a garantia de que não vai ter um filho da puta 
aparecer [sic] para impor uma ditadura aqui”. O projeto armamentista 
do governo não é nenhuma surpresa, sendo iniciado já nos primeiros 
dias do governo com a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, que 
regula a compra, a posse e o porte de armas de fogo no país. 

No primeiro ano da facilitação do registro de armas, tivemos um 
recorde no número de armas registradas por civis: 191 mil. Já no primeiro 
semestre de 2020, os números combinados de armas registradas pela 
Polícia Federal e Forças Armadas chegaram a 72% da quantidade do ano 
passado inteiro: cerca de 140 mil.

De que “mal” o armamento doméstico nos protege e qual a lógica da 
“defesa” que esse acontecimento e a reivindicação de “direito às armas” 
nos ilustram?

Em 2003, o Estatuto do Desarmamento entra em vigor no Brasil, na 
tentativa de coibir a posse e regular o porte de armas, e reduzir a alta 
taxa de homicídios por armas de fogo, vendidas sem muita burocracia 
no Brasil. A implementação do documento também propôs um refe-
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rendo, realizado dois anos depois, que pedia à população votar “sim” ou 
“não” para a proibição do comércio de armas. Em agosto de 2005, 80% 
dos entrevistados de uma pesquisa do Datafolha afirmaram ser favorá-
veis à proibição do comércio de armas. No entanto, possivelmente por 
conta da campanha ostensiva da bancada armamentista, o resultado do 
referendo, dois meses depois, foi outro: 63% dos brasileiros votaram em 
favor da legalização do comércio de armas.

O debate armamentista retorna à cena pública em 2018 e 2019, com a 
eleição de Bolsonaro, sua família pró-armas e com as diversas tentativas 
de flexibilização do Estatuto. Nos últimos dois anos, decretos permi-
tiram novas facilidades para que os entusiastas civis pudessem adquirir 
mais armas, de calibre mais potente, e mais munição, por mais tempo. 
Os conhecidos como CACs (nome do registro das Forças Armadas para 
“Colecionador, Atirador e Caçador”) são civis que agora podem ter até 
60 armas, 180 mil munições, durante um registro de dez anos (antes da 
flexibilização do Estatuto, limitava-se a 16 armas, 60 mil munições e um 
registro de cinco anos). Outra mudança fundamental é que, agora, eles 
também podem andar munidos na rua.

Para além das recentes alterações na lei, Bolsonaro já fez diversas 
afirmações sobre “o direito” de possuir armas. Recentemente, prometeu 
novas flexibilizações na posse e porte de armas, considerando que 
ainda parece haver insatisfação dos entusiastas armamentistas. Contra 
quem estamos apontando essas armas, e contra o quê nos “protegemos”, 
armados?

Aqui, vale uma incursão teórica: Vladimir Safatle nos lembra que o 
desamparo é uma posição irrecusável do sujeito social contemporâneo, 
que se encontra em uma angustiante impotência diante do mundo. O 
que a pessoa faz com esse desamparo, no entanto, diz da sua potenciali-
dade como sujeito político: ela pode afirmar e se reconhecer nesse afeto, 
o que, na literatura freudiana, seria um passo para a emancipação; ou 
ela pode negar essa posição “fraca” e transformar esse afeto em medo.

A produção do medo, para o filósofo, constrói uma organização 
política bastante comum hoje, onde a sociedade é entendida “como 
corpo tendencialmente paranoico, preso à lógica securitária do que 
deve se imunizar contra toda violência que coloca em risco o princípio 
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unitário da vida social”1. A lógica da “defesa de si”, central à retórica 
dos armamentistas brasileiros, parece exigir, no entanto, uma inversão 
da violência, como descreve Judith Butler2: a “defesa” de um “nós” 
contra “outros” pode escapar facilmente de seus contornos pacíficos de 
“proteção” e se tornar, ela mesma, um investimento violento, antecipado 
e legitimado frente àqueles que não reconheço como meus iguais. A 
arma de fogo, cuja lógica é a da mira, do ferimento, da morte, aparece 
como a promessa pacificada de “escudo” — o que, definitivamente, ela 
não é. Basta retornarmos a uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais (IBCCrim), alguns anos antes do Estatuto, que 
indicava que uma pessoa portando uma arma tem 56% mais chance de 
ser morta em um assalto armado.

Portanto, o “retorno” da retórica e da agenda armamentista deve ser 
compreendido não só na sua articulação na política institucional, mas 
no próprio “refúgio” imaginário que a arma produz nos sujeitos que 
a procuram. Como nomear o desamparo do sujeito que, mesmo sem 
pretender gastar os R$ 4 mil na compra de uma arma de fogo legal, adere 
à reivindicação pelo direito de possuir uma? Contra quem se elabora 
uma identidade “ameaçada” e que precisa ser “defendida” nos dias de 
hoje — e contra quem é feito esse ataque violento, outorgado pela retó-
rica da defesa de si?

Essas são perguntas fundamentais para que possamos compre-
ender o modo como o “problema” do armamento se articula no mundo 
contemporâneo, alimentado pelo medo, onde sujeitos, insistentemente 
negando seu desamparo constitutivo — um afeto que pode abrir para 
novas formas de estar e de agir no mundo — se entregam às fantasias 
armamentistas de poder completo.

1. SAFATLE, Vladmir. O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do 
indivíduo. Belo Horizonte: Autêntica, 2016, p. 20.

2. BUTLER, Judith. The force of non-violence: an ethico-political bind. Nova Iorque: Verso 
Books, 2020.
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Os exames de Bolsonaro: 
se não devia, por que temeu tanto?
Lucianna Furtado questiona a postura presidencial

A batalha judicial pela apresentação dos exames de Covid-19 do 
presidente Jair Bolsonaro se arrastou por semanas. A divulgação do 
resultado negativo levantou mais questões do que respondeu, reiterando 
também as diferenças entre seus apoiadores e opositores.

 Desde seu retorno dos Estados Unidos, em 11 de março de 2020, 
com uma comitiva que teve mais de 20 casos de Covid-19 confirmados, 
o presidente Jair Bolsonaro ficou em observação — não médica, mas 
sob os olhos da imprensa e demais cidadãos. Embora a Fox News tenha 
noticiado seu diagnóstico de coronavírus, o presidente negou e rejeitou 
recomendações de distanciamento, comparecendo a aglomerações, 
tocando o nariz e apertando mãos de apoiadores.

O jornal O Estado de S. Paulo solicitou, judicialmente, o acesso aos 
exames, ao que a Advocacia-Geral da União (AGU) atendeu apenas 
com um relatório da coordenação de saúde da Presidência, atestando 
que Bolsonaro estava assintomático. Segundo informações da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), replicadas pelo Ministério da Saúde, 
a maioria dos casos de Covid-19 podem ser assintomáticos, e estima-se 
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que pacientes sem sintomas ou com sintomas leves sejam responsáveis 
por dois terços das infecções.

A Justiça Federal de São Paulo considerou o relatório insuficiente e 
deu 48 horas para a apresentação dos exames. Bolsonaro respondeu que 
se sentiria “violentado”, defendendo seu direito à privacidade e a sufi-
ciência de sua palavra. Declarou, depois, que talvez tenha sido conta-
minado sem ter sentido a doença. Dois ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) chegaram a se manifestar: Luís Roberto Barroso declarou 
que Bolsonaro estaria sujeito a impeachment caso não cumprisse a deter-
minação, e Marco Aurélio Mello afirmou que o direito à privacidade não 
se aplica a este caso, por se tratar de um homem público. 

Após outros recursos, entre favoráveis e negados, Bolsonaro reiterou 
que só apresentaria os laudos caso perdesse em última instância. O 
motivo parecia claro: segundo relatos sobre o vídeo da reunião ministe-
rial de 22 de abril, a última com a presença de Sérgio Moro, Bolsonaro 
teria dito que a divulgação dos exames poderia levar a um impeachment. 
Por fim, entregou os dois laudos requisitados e, ainda, um terceiro, ao 
ministro do STF Ricardo Lewandowski, que determinou ampla publici-
dade.

Os exames — sob os pseudônimos “Airton”, “Rafael” e “05”, mas com 
RG, CPF e/ou data de nascimento do presidente nos dois exames da 
Sabin — resultaram negativo para coronavírus. Por que, então, a relu-
tância?

Nas redes sociais, robôs e apoiadores do presidente acusam os jornais 
de invasão de privacidade e fake news, reforçando a narrativa de um 
mártir injustamente perseguido. Opositores discutem a possibilidade 
de fraude. A Fiocruz, responsável por um dos exames, confirmou que 
recebeu amostras do Planalto, mas acrescentou que o material não tinha 
identificação por nome ou documentos, apenas numérica. Outra hipó-
tese, comum no governo bolsonarista, é a da cortina de fumaça: enquanto 
a sociedade se ocupa com o diagnóstico do presidente e seu possível 
papel como transmissor, desvia tempo e energia do debate sobre a insu-
ficiência das políticas públicas federais contra a pandemia no âmbito 
coletivo, bem como a suspeita de interferência na Polícia Federal.
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O desafio para sobreviver ao governo Bolsonaro parece ser precisa-
mente o excesso de sintomas concomitantes. Seja qual for a estratégia, 
o resultado é o desgaste ainda maior de uma população já confusa e 
apreensiva em relação ao futuro do país.
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Demissões no ministério da Saúde 
geram ainda mais instabilidade
Maria Helena de Pinho ressalta a política 
temerária para a saúde

Nelson Teich foi o segundo ministro a deixar o cargo de ministro da 
Saúde, no qual ficou por menos de um mês. A falta de nomeação oficial 
para a pasta em meio à pandemia é mais uma evidência da crise política 
que corre paralela à crise sanitária no país. 

O Brasil é o segundo do mundo com mais casos confirmados do novo 
coronavírus, atrás apenas dos EUA. No dia 22 de maio de 2020, a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) considerou a América do Sul o novo 
epicentro da pandemia. Entretanto, a crise da saúde pública no Brasil 
segue não parecendo uma prioridade para o presidente Jair Bolsonaro, 
cujo governo fica sem um ministro titular para a Saúde no momento 
em que a população mais precisa da atuação de um ministério com uma 
política clara e amparada pela ciência.

Nelson Teich, o segundo ministro da saúde em três meses de 
pandemia, deixou o cargo no dia 15 de maio. Assim como o antecessor 
Luiz Henrique Mandetta, Teich não estava totalmente alinhado com 
os posicionamentos do presidente em relação à pandemia, o que nova-
mente gerou tensões no ministério. Entre as discordâncias, estão a flexi-
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bilização do isolamento social, ampliada e apressada por Bolsonaro, e 
o uso da cloroquina em pacientes com Covid-19 — medicamento cuja 
eficácia contra o vírus não foi comprovada, mas no qual Bolsonaro vêm 
se agarrando desde que Donald Trump, presidente dos EUA, apontou o 
remédio como solução.

A saída de Teich teve reações majoritariamente negativas entre enti-
dades, autoridades e políticos de diversos partidos, principalmente 
devido à sensação de instabilidade, insegurança e descaso passada pelo 
governo federal no enfrentamento da pandemia. O descompromisso 
com a ciência, a falta de avanços diante da crise sanitária com tantas 
trocas de equipe, a transferência de responsabilidades e falta de auxílio 
federal para instâncias estaduais e municipais são algumas das principais 
críticas feitas ao governo Bolsonaro a partir da demissão do ministro. 
Como motor delas, a postura infantil, zombeteira, egocêntrica, cínica, 
irresponsável e negacionista do presidente, que mais se ocupa em criar 
novos problemas enquanto a população é enterrada aos montes em valas 
comuns.

Enquanto um novo ministro não é anunciado, quem assume a pasta 
é o General Eduardo Pazuello, um paraquedista sem experiência na 
área da saúde. Pazuello já nomeou outros nove militares para cargos no 
ministério. No dia 20 de maio, o Ministério da Saúde lançou um novo 
protocolo para o uso da cloroquina, autorizando a prescrição para casos 
leves e inclusive para que o medicamento seja utilizado em casa por 
quem possuir sintomas do vírus. O termo de consentimento destinado 
aos pacientes afirma que “não existe garantia de resultados positivos 
para a Covid-19” e que os efeitos colaterais podem levar ao óbito.

A demissão de Teich evidencia, mais uma vez, que as escolhas de 
Bolsonaro são primordialmente ideológicas, mesmo quando podem ser 
fatais. Valores como a solidariedade, a prudência e até mesmo a preser-
vação da vida e da família perdem-se em detrimento da soberba e da 
incompetência do presidente. Sua política temerária para o ministério 
da Saúde, a indiferença às milhares de vidas perdidas e a total omissão 
para garantir auxílios sociais e econômicos a amplas faixas da população, 
cuja sobrevivência foi profundamente afetada pela pandemia, geram 
a sensação de um país à deriva. Ficam as incertezas sobre o futuro da 
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saúde coletiva e das vidas de milhões de brasileiros, os quais não encon-
tram no governo federal uma posição segura e confiável que considere o 
peso de suas consequências.
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Regina Duarte gera revolta e reforça 
sua face bolsonarista
Rafael Campos registra a indignação ante à 
naturalização da tortura e da morte pela 
secretária de Cultura

Em entrevista à CNN Brasil, a atriz e secretária da Cultura do governo, 
Regina Duarte, minimizou a ditadura militar no país e as mortes pela 
pandemia da Covid-19. Seu ar indiferente em meio aos últimos acon-
tecimentos provocou indignação e uma manifestação de repúdio com 
assinaturas de mais de 500 personalidades. Conhecida por defender 
políticos tucanos, Regina revelou atualmente que está mais alinhada ao 
pensamento e modus operandi bolsonarista.

Regina Duarte representa o governo Bolsonaro. Essa afirmação não 
surpreende, afinal, ela ocupa a cadeira de uma das secretarias instaladas 
em Brasília. No entanto, a entrevista que a ex-atriz global concedeu à 
CNN Brasil, gerando indignação de muitos, sobretudo, da classe artís-
tica, revelou que ela não só representa o governo.

Até então conhecíamos o seu lado pouco progressista ao apoiar 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), desde 1985 nas eleições munici-
pais de São Paulo, depois em campanhas presidenciais, quando chegou 
a dizer que estava amedrontada, em 2002, com a chance de Luís Inácio 
Lula da Silva se tornar presidente. A atriz apoiou ainda João Dória 
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(PSDB) na última eleição para a cadeira de governador de São Paulo. 
Nessa mesma época, Regina subiu ao palanque também de Bolsonaro 
dizendo que ele era um “homem doce” e brincalhão, justificando as 
declarações homofóbicas e sexistas que o então presidenciável havia 
dado. Em 2020, Regina foi convidada a ocupar o cargo de Secretária 
Especial de Cultura. E aceitou. Até aí, nada de surpresas.

Em entrevista à emissora recém-inaugurada no Brasil, Regina mini-
mizou a gravidade da ditadura no Brasil. Disse que “a tortura sempre 
existiu” e que “onde há vida, há morte”. A secretária chegou a rir quando 
falou sobre os óbitos registrados no período autoritário no país. Disse 
ainda que os jornalistas estavam “carregando um cemitério nas costas”. 
“Fiquem leves”, arrematou a atriz sobre as notícias relacionadas à 
pandemia da Covid-19. As declarações e a postura da secretária provo-
caram uma carta de repúdio assinada por mais de 500 personalidades.

Ao atacar a mídia, minimizar as consequências da ditadura e da 
pandemia, além de se revoltar quando foi questionada, a atriz se revelou 
como uma alegoria perfeita do ideal bolsonarista. A “Namoradinha 
do Brasil”, seu apelido (sexista e machista, diga-se de passagem) da 
década de 1970, alusão a uma pessoa meiga, doce e perfeita, foi estilha-
çado. Outra face da atriz foi revelada. O triste é que essa mesma face é 
compartilhada por vários outros brasileiros que minimizam a tragédia 
atual da pandemia — e a que está por vir — ao reivindicarem a reaber-
tura do comércio em nome da “economia”. Afinal, devem compartilhar 
do mesmo (e repulsivo) pensamento da atriz diante de uma pandemia 
como essa: “onde há vida, há morte”.
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Regina Duarte saiu de cena 
sem ter entrado
Rafael Campos mostra que, apesar de seguir a cartilha 
bolsonarista, a atriz não sustentou o cargo

Durou pouco mais de três meses a passagem de Regina Duarte pela 
secretaria especial da Cultura em Brasília. Aos 73 anos, a ex-atriz global 
nunca foi unanimidade no governo de Jair Bolsonaro. Durante o breve 
período em que ocupou a secretaria perdeu ainda mais apoio. A gota 
d’água veio quando a então secretária concedeu entrevista à emissora 
CNN Brasil. Nem o presidente Bolsonaro lhe deu guarita.

Logo quando aterrissou em Brasília para tampar o buraco aberto 
por Roberto Alvim -, antigo secretário que caiu depois de gravar um 
pronunciamento inspirado em discurso nazista — Regina enfrentou 
resistência da ala mais ideológica do governo, capitaneada por Olavo de 
Carvalho. Ela não seria capaz de comandar a guerra contra o marxismo 
cultural no setor, diziam eles.

Regina chegou a nomear Pedro Horta para ser o seu secretário 
adjunto, o número 2 da pasta, mas foi exonerado poucos tempo após 
assumir. Isso foi entendido como o início de sua “fritura” no cargo. Após 
esse episódio, Bolsonaro ainda disse que queria Regina Duarte mais 
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próxima, porém afirmou que a então secretária tinha dificuldades de 
lidar com algumas questões da secretaria.

Quase duas semanas após a fatídica entrevista à CNN Brasil, os 
rumores de sua saída viraram realidade. Mas, como não poderia ser dife-
rente, a atriz e o presidente protagonizaram uma encenação. Gravaram 
um vídeo ironizando a mídia que, segundo ambos, estaria querendo 
“desestabilizar o governo”. “Tá me fritando, presidente?”. “Jamais vou 
fritar você”, respondeu Bolsonaro, na gravação.

Regina usou o vídeo para revelar que, na verdade, estava recebendo 
um grande presente de Bolsonaro: comandar a Cinemateca, em São 
Paulo, cuja sede é próxima de sua residência. No dia 10 de junho, Regina 
Duarte publicou em suas redes sociais o documento que oficializou a 
sua exoneração e escreveu: “Deu-se. #Ufa!”.

Esse “Ufa!” contrasta com a empolgação com que assumira a função 
há poucos meses, inclusive, quando a pandemia da Covid-19 deu as 
caras por aqui. O vírus derrubou da noite para o dia o ganha pão de 
milhares de artistas pelo país. Enquanto isso, na secretaria cuja exis-
tência, em tese, tem objetivo de atuar em prol da cultura e de quem vive 
dela, atuou uma pessoa declaradamente inapta para a função. “Ocupei 
por quase três meses um cargo que exigiu de mim experiência, estratégia 
e táticas totalmente distantes de tudo para que eu fui preparada a vida 
inteira para fazer”, diz. Regina saiu. Ufa! E quem será o próximo?
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Renda Básica Emergencial: 
estigmas, fraudes e possibilidades futuras
Lucianna Furtado realça as diferentes 
facetas de uma política pública

Em meio à negligência do presidente no combate à pandemia (“e 
daí?”), a aprovação da Renda Básica Emergencial na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal foi uma medida importante diante da crise 
sanitária e econômica. Após sanção presidencial, o projeto instituiu o 
pagamento de R$ 600 mensais a trabalhadores informais, autônomos 
e sem renda fixa. Ao amparar cidadãos desempregados e em condições 
trabalhistas precárias, a política favorece a recuperação econômica e 
ajuda na redução de desigualdades.

Assim como outras medidas de distribuição de renda e oportuni-
dades sociais, o Auxílio Emergencial expôs um paradoxo: o estigma 
contra os beneficiários e as fraudes de cidadãos que não se encaixam nos 
critérios. Usado por diversos veículos da imprensa, pela Empresa Brasil 
de Comunicação e mesmo por deputados e senadores, o apelido “coro-
navoucher” é uma violência simbólica — tratando-o como um “favor”, 
de forma racista e classista, demarcando os beneficiários pela doença 
e tentando enfraquecer iniciativas estatais de solidariedade social. O 
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mesmo aconteceu com os programas Bolsa Família e Bolsa Escola, apeli-
dados de “Bolsa Miséria” e “Bolsa Esmola”.

Além do estigma de inferiorização por “precisarem” do benefício 
e das acusações de que iriam se “acomodar”, também aconteceram 
fraudes: o Tribunal de Contas da União (TCU) estima oito milhões de 
pagamentos indevidos. Esse número inclui vítimas que tiveram seus 
dados cadastrados por terceiros — até famosos, como o empresário 
Luciano Hang e um jovem filho dos apresentadores Fátima Bernardes 
e William Bonner. A maioria, no entanto, são fraudes dos solicitantes, 
como os 73 mil militares, que não se enquadram nos critérios e terão 
que ressarcir os valores.

O TCU também apontou o pagamento a milhões de jovens da classe 
média alta, devido a uma falha no cruzamento dos dados de imposto de 
renda de dependentes. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou 
que um terço das famílias das classes A e B solicitou o benefício, com 
69% atendidos, totalizando 3,89 milhões de pagamentos indevidos. 
A pesquisa mostrou que, mesmo com renda superior ao teto para 
concessão do auxílio, essas pessoas não se consideram fraudadoras — 
com argumentos como “sempre paguei impostos e nunca tive nada em 
troca do governo”, ou “a crise está difícil para todo mundo”. Apresentar 
informações falsas para receber o auxílio configura falsidade ideológica 
e estelionato, e o TCU estima o valor dos pagamentos indevidos em R$ 
3,6 bilhões. Somente a concepção de um Estado que serve exclusiva-
mente às elites poderia explicar a simultaneidade da estigmatização e 
das fraudes em massa de um benefício destinado às camadas populares.

Apesar do caráter temporário e restrito, o Auxílio Emergencial reabriu 
debates sobre projetos de renda universal — como a Renda Básica de 
Cidadania, elaborada pelo vereador Eduardo Suplicy, que propõe pagar 
o suficiente para a subsistência a todos os brasileiros, independente da 
renda individual. Na versão “permanente, universal e incondicional” 
da renda básica, a extensão a todos tornaria essas fraudes obsoletas e 
possibilitaria abolir o estigma contra os beneficiários. Diante das crises 
escancaradas pela pandemia, cabe à sociedade pautar os futuros pela 
solidariedade e pelo bem comum.



Política – País
A pandemia provoca práticas de solidariedade e o protagonismo social 
do MST. Também reafirma a importância da presença do Estado e de 
políticas públicas, como o SUS, para enfrentar a propagação do vírus e a 
naturalização de desigualdades sociais históricas. Depende do coletivo o 
combate a questões que afetam a todos individualmente.

“Vamos precisar de todo mundo”: Abril 
Vermelho, reforma agrária e solidariedade
Agatha Azevedo destaca a resistência e a ação solidária

Solidariedade é a palavra que resume as ações de doação de alimentos 
realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
durante a quarentena. Seguindo as orientações da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), e sob o lema “Reforma Agrária contra a Impuni-
dade, produzindo alimentos pro campo e pra cidade!”, pela primeira 
vez ao longo de 24 anos, o Movimento não fez ocupações e marchas 
em memória dos mortos do Massacre de Eldorado dos Carajás. No 
campo, nos assentamentos, acampamentos, coletivos e cooperativas, o 
MST trouxe a produção de alimento saudável como ferramenta de luta e 
resistência, em um período em que a fome e as mazelas sociais atingem 
o povo brasileiro.

No total, foram doadas 500 toneladas de alimentos saudáveis em todo 
o Brasil, que chegaram às ocupações urbanas, população em situação 
de rua, periferias, associações de catadores e outros trabalhadores que, 
por conta da Covid-19, não podem trabalhar e ter renda para sustentar 
as suas famílias, ou seguem trabalhando em condições adversas. Desde 
o início do isolamento social, mais de 25 mil refeições foram servidas 
gratuitamente nos Armazéns do Campo em Pernambuco e no Mara-
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nhão, e milhares de litros de leite e de sabão líquido, além de itens de 
saúde, máscaras caseiras e centenas de cestas básicas foram doadas por 
camponesas e camponeses do MST.

As ações que marcaram o Abril Vermelho rememoram o Massacre de 
Eldorado dos Carajás, chacina ocorrida no Pará em 17 de abril de 1996. 
Na ocasião, a Polícia Militar assassinou 21 sem terra, em uma emboscada 
para a reintegração de posse do local que hoje é símbolo da luta campo-
nesa. Apesar das memórias de dor da tragédia, o Movimento segue a luta 
pela reforma agrária e pelas transformações sociais em quarentena, mas 
não em silêncio diante da crise do Coronavírus. Produz alimento, arte, 
cultura e reivindica políticas públicas em todo o país.

O coronavírus paralisou o mundo e expôs as contradições do sistema 
capitalista ao priorizar os lucros e a economia ao invés das vidas de 
milhões de pessoas. Nesse cenário, o MST segue denunciando o agrone-
gócio e o governo irresponsável e genocida de Jair Bolsonaro de maneira 
pragmática e cotidiana, plantando, colhendo, propondo novas constru-
ções políticas e sociais e fazendo luta para levar alimentos saudáveis 
para o campo e para a cidade. Assim como a reforma agrária, a crise 
da Covid-19 só será resolvida com unidade, diálogo com a sociedade 
e coerência. Enfim, essa ação traz novamente o sentido de uma antiga 
palavra de ordem do MST, do período do 3º Congresso Nacional, reali-
zado em 1995: “Reforma Agrária, uma luta de todos!”



Política – País

E se não fosse o SUS? A barbárie!
Chloé Leurquin mostra como uma política 
pública de saúde faz a diferença

A maior crise sanitária mundial de nossa época vem evidenciar a 
importância do Sistema Único de Saúde (SUS), muitas vezes posta em 
questão, bem como a imensa desigualdade social do Brasil. O SUS é, 
basicamente, a garantia de que a saúde pública é um direito individual 
de todo brasileiro, independente de sua condição financeira, em qual-
quer nível de complexidade. Segundo a Constituição de 1988, é dever 
do setor público prover a qualidade desse direito. O subfinanciamento 
do SUS, entretanto, é uma questão estrutural, que piorou em 2016, com 
a Emenda Constitucional 95. A chamada “emenda do fim do mundo” é 
responsável por congelar os gastos da União com despesas primárias por 
20 anos, o que atinge diretamente a educação e a saúde pública no país, 
e torna o combate ao coronavírus um desafio ainda maior.

Por um lado, o SUS é, muitas vezes, lembrado por imagens insalu-
bres de macas nos corredores e filas de doentes nas portas dos prontos-
-socorros, fruto do pouco investimento que recebe. Por outro lado, é ele 
que oferece gratuitamente o maior programa de vacinações e de trans-
plantes de órgãos do mundo, para citar apenas dois exemplos. Isso sem 
contar com a Estratégia Saúde da Família, que é considerado pela Orga-
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nização Mundial da Saúde (OMS) um dos mais importantes projetos de 
saúde existentes.

A importância do SUS fica ainda mais evidente na crise sanitária de 
proporções globais como a Covid-19. Antes ferrenho defensor da priva-
tização do Sistema, o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
diante da crise do coronavírus, literalmente vestiu o colete do SUS. A 
atitude ilustra bem a situação em que vivemos e evidencia que os inte-
resses financeiros não combatem pandemias: a gestão do Estado é funda-
mental. Ainda que a doença atinja de forma bem diferente as diversas 
classes sociais, devido às condições de vida extremamente insalubres 
a que é submetida a população mais pobre no Brasil, ainda é possível 
vislumbrar algum tratamento para essa parcela da população, caso o 
Sistema não colapse. No enfrentamento de uma doença altamente trans-
missível, ignorar os pobres seria irresponsabilidade, insensibilidade e 
insanidade. 

Com o SUS, a nossa situação é bem diferente da vivida nos Estados 
Unidos, por exemplo, maior símbolo do capitalismo no mundo. No país, 
que não possui um sistema de saúde público, são os negros que mais 
morrem por Covid-19. Negros, sim, porque ainda são os mais pobres 
os que são escolhidos para morrer, segundo a lógica da necropolítica 
assumida pela sociedade neoliberal, conforme abordado por Achille 
Mbembe1. Há, portanto, uma ampliação do grupo de risco que engloba 
aspectos financeiros. Uma das grandes diferenças do sistema de saúde 
norte-americano para o nosso é que o sujeito sem condições financeiras 
precisa se endividar para ter acesso a alguma assistência. Decorre disso 
a grande quantidade de pessoas que opta por não procurar ajuda de 
profissionais de saúde diante de alguma doença ou que, em uma situação 
extrema, acaba morrendo em casa, evitando deixar enormes dívidas 
hospitalares como herança.

Uma das características mais cruéis do neoliberalismo é o autocen-
trismo, o egoísmo; a regra é que cada um “se vire” sozinho. Acontece 
que, em uma pandemia como a de Covid-19, só existem saídas coletivas. 
A naturalização das mazelas sociais do país de escalas continentais e da 

1. MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política da 
morte. N-1 edições, 2018
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desigualdade com que convivemos por décadas é escancarada. Mas não 
se pode mais fingir que não vemos o outro, distante e assustador, como 
diz Slavoj Zizek2, porque depende do coletivo o combate a questões que 
nos afetam individualmente.

Para além da dor irreparável, a esperança é que o futuro depois da 
pandemia seja mais solidário. Um dos desejos é que a crise sanitária 
provocada pelo Covid-19 reverbere de alguma forma positiva e que a 
saúde pública passe a ser valorizada e assumida como responsabilidade 
e direito de todos. Além disso, a esperança também consiste na expec-
tativa de que sistemas como o SUS sejam valorizados pelos brasileiros, 
preservados e motivados pelos governantes e copiados pelo mundo.

2. ZIZEK, Slavoj.Violência: seis reflexões laterais. São Paulo: Boitempo, 2014.





Cenário Internacional
Na Argentina, o governo implantou a quarentena total no início dos casos, 
aprovou medidas para proteger a população e resguardar as médias e 
pequenas empresas. Dois meses depois, o país tenta voltar à normalidade 
e enfrentar o aumento da pobreza e a dívida externa. Para quem está fora 
do Brasil, o retorno para casa é um misto de sentimentos: alívio, gratidão, 
saudade e medo da contaminação.

Pandemia enfrentada a la Argentina
Bárbara Roberto Estanislau mostra 
que no país vizinho a prioridade é a vida

Alberto Fernández assumiu a presidência na Argentina em dezembro 
de 2019 com dois grandes desafios: a dívida com o FMI, que quase 
engolia todo o orçamento do país, e o aumento considerável da pobreza 
nos últimos anos. Pois eis que em 3 de março outro grande desafio pousa 
em território argentino, com o primeiro caso reportado de Covid-19. 
Poucos dias depois, já há a primeira morte.

Morando na Argentina, estávamos visitando familiares no Brasil, que 
já tinha tido seu primeiro caso. Enquanto os números cresciam em ambos 
os países, fomos acompanhando o aumento das medidas restritivas na 
Argentina. Recomendava-se não compartilhar o mate e, em menos de 10 
dias do primeiro caso, o país fechou fronteira com os epicentros daquele 
momento — China, Irã e Europa. Escolas foram fechadas. Retornamos 
à Argentina sem saber como seria a nossa chegada. Pousamos de volta 
em Buenos Aires no dia 13 de março e tivemos que informar sobre 
nosso trajeto fora e dentro da Argentina, sobre sintomas. Fornecemos 
dados pessoais para facilitar o monitoramento. A saída do avião foi com 
policiais e enfermeiros na porta, medição de temperatura corporal por 
câmeras. Chegamos em casa num misto de alívio, por sentir que está-
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vamos em um país que cuidava dos seus, e medo, por imaginar o que 
passaria com os nossos no Brasil.

Poucos dias depois, a lista dos países de risco aumentou e estava ali 
o Brasil. Recebemos mensagem do governo dizendo que deveríamos 
ficar em quarentena por termos voltado de lá e, no caso de infringi-la, 
responderíamos a um processo penal. Na sequência, o país fechou as 
fronteiras internas e externas e entrou em quarentena total obrigatória. 
Os casos confirmados eram cerca de 200.

O presidente foi enfático em dizer que a economia pode se reerguer, 
mas uma vida perdida é para sempre. Daí em diante começaram a ser 
expedidas uma série de medidas para que fosse possível que a popu-
lação ficasse em casa: benefício emergencial; empréstimos às médias 
e pequenas empresas a juros reduzidos condicionados à não demissão 
dos trabalhadores; distribuição de alimentos; incentivo ao home office; 
abono aos trabalhadores da saúde; proibição ao corte de luz, gás e 
água, aos despejos e ao aumento dos aluguéis. Os aparelhos estatais de 
combate à violência contra mulher e à população LGBTQI continu-
aram abertos e começaram campanhas de sensibilização, já prevendo 
um possível aumento dos casos em meio à quarentena. Foi mantida a 
quantidade de ônibus, para que o transporte de trabalhadores essenciais 
continuasse sem perigo de aglomerações. Foi acelerada a construção de 
dois hospitais que havia sido paralisada. Policiais verificam a motivação 
de estar pelas ruas e, se não houver justificativa plausível, é aberta uma 
causa penal.

A expansão do vírus se iniciou nos bairros nobres de Buenos Aires, 
mas foi aumentando nas áreas de habitações precárias. Na conhecida 
Villa 31, perto da rodoviária de Retiro, em meio à quarentena e já com 
casos reportados de Covid-19, moradores ficaram por 12 dias sem 
água. Uma das lideranças, Ramona Medina, da organização social La 
Poderosa, gritou pela falta de água, que impedia a higiene básica reco-
mendada, mas o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horacio 
Larreta, demorou demais para ouvir. Ela se infectou por Covid-19 e 
veio a falecer em 17 de maio. Foi retomado o fornecimento de água na 
região e o governo tenta controlar a expansão de casos fazendo o teste 
nas pessoas que tiveram contato com os infectados e infectadas.
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Em uma comparação dentro do continente americano, onde a Argen-
tina é a sétima em número de contágios e mortos, atrás dos Estados 
Unidos, Chile, México, Brasil, Bolívia e Peru, Fernández anunciou, no 
dia 23 de maio, a extensão da quarentena até o dia 07 de junho, após 
um período de relativo afrouxamento da quarentena acompanhado 
de um aumento significativo dos casos. Com a aproximação do pico 
da pandemia, aumentaram-se as restrições na área metropolitana de 
Buenos Aires, que concentra grande parte dos casos do país, em especial 
nas zonas de maior circulação de pessoas. Seguem abertos os comér-
cios dos bairros, com exceção das lojas de roupas e estabelecimentos 
que prestam cuidados pessoais de contato direto, como cabeleireiros e 
clínicas de massagens. Mantém-se obrigatório o uso de máscaras e o 
distanciamento social nos deslocamentos, que devem ser feitos a pé, em 
bicicleta ou patinete. No sábado ou domingo, é permitida uma saída com 
as crianças, por uma hora, a até 500 metros da sua residência. Os bairros 
mais vulnerabilizados são o foco de atenção do Estado, com aumento 
dos testes, do fornecimento dos alimentos, da segurança e isolamento 
em caso de contágio.

A pandemia foi contida, mas os demais monstros não deixaram 
de existir: o governo está fazendo uma força-tarefa na distribuição de 
alimentos e na manutenção dos restaurantes populares no combate à 
fome. Também lançou um programa de incentivo à construção de 
unidades habitacionais para aquecer a economia, enquanto espera a 
resposta dos credores sobre sua proposta responsável de pagamento da 
dívida externa. Certamente, enfrentar a pandemia priorizando a vida é 
possível mesmo em um país com tantas outras batalhas a enfrentar.





Cenário Internacional

Dos EUA ao Brasil: 
a tensão e a alegria de voltar para casa
Paula Simões fala da experiência do 
retorno a Belo Horizonte

Voltamos ao Brasil no dia 12 de maio de 2020. Fizemos uma tenta-
tiva frustrada no dia 10 de maio — dia das mães e meu aniversário: 
voo cancelado por motivos técnicos a poucos minutos do embarque. 
Sorte que deixamos a chave com um amigo vizinho, mas voltar para 
casa naquele dia foi muito triste. Uma vizinha querida levou um bolo 
para gente cantar parabéns com as crianças, e o gesto alimentou a minha 
alma naquele dia tão difícil.

Nossa travessia no dia 12 foi cercada de muitos cuidados. Lenços 
desinfetantes, álcool gel, máscaras N95 e muito medo de sermos conta-
minados no percurso. Mas tudo correu bem — as crianças brilharam, 
usaram máscaras o tempo todo e não reclamavam de tanto álcool na 
mão. Voamos até Guarulhos e fizemos o percurso até Belo Horizonte 
de carro (não tinha voo para BH naquele dia, e um motorista foi nos 
buscar). 

Deixamos para trás um país com cerca de 1 milhão e 400 mil casos de 
coronavírus e mais de 85 mil vidas perdidas. A Califórnia, onde morá-
vamos, depois de adotar rígidas medidas de confinamento, começava a 
reduzir as restrições e reabrir a economia no início de maio. Ainda neste 
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mês, os EUA superariam a trágica marca de 100 mil mortes — tendo 
Nova York como o epicentro da doença, que se alastrava por outros 
estados norte-americanos.

Trouxemos conosco as memórias afetivas que buscamos construir 
para lidar da melhor maneira possível com a situação: no início da 
pandemia, ainda podíamos dar umas voltas pelo bairro, em uma reserva 
natural atrás do nosso condomínio até que o medo acabou por colocar 
fim a esses pequenos passeios. Mas éramos (somos) privilegiados: morá-
vamos numa casa muito gostosa, com um pátio que permitia diferentes 
atividades com as crianças, além de poder pedir supermercado em casa, 
o que facilitava bem nossa vida. Durante os dois meses de isolamento lá, 
fizemos ensino à distância, com reuniões online, pulamos corda, cozi-
nhamos, conversamos com amigos queridos pelo muro e pela internet, 
pintamos, colorimos, desenhamos, fizemos cabaninha e castelo, jogamos 
bola, mico, tapão, Rummikub, lemos, cuidamos do nosso pequeno jardim 
(nunca vou me esquecer das flores vermelhas que abriram no início da 
primavera) e da nossa pequena horta (as cenouras, conseguimos expe-
rimentar, mas os tomates ficaram para o próximo inquilino); brincamos 
de balão de água sob o sol maravilhoso da Califórnia. Teve defesa de 
dissertação no meio da pandemia, teve submissão de texto e parecer, 
mas o trabalho acadêmico, que me levou a ser pesquisadora visitante 
na UCI (University of California, Irvine), teve que ser deixado de lado 
diante da sobrecarga física e mental que a pandemia nos impôs.

Quando o isolamento começou, acreditava que o melhor era ficar lá. 
Ainda faltavam quatro meses para nosso retorno (previsto para 16 de 
julho), tínhamos comida e um lugar seguro para ficar. Mas as semanas 
foram passando e via que a pandemia ia demorar para acabar. E viver 
essa experiência na condição de estrangeiro, em um país onde não há 
saúde pública universal, adiciona outras variáveis ao medo e à ansie-
dade que tantas e tantos de nós estão experimentando neste momento. 
Fazia um esforço diário para viver um dia de cada vez, agradecendo 
diariamente pela saúde e por todos os privilégios de nossa família. Mas 
a situação foi ficando insustentável e decidimos voltar.

Apesar do contexto assustador do Brasil, estou feliz por estar em 
casa. E tenho memórias acadêmicas e afetivas marcantes desse pós-doc 
interrompido pela Covid-19.



Grupos Vulneráveis
A pandemia expõe ainda mais os grupos já vulnerabilizados socialmente. 
Exige respeito e empatia para entender as necessidades dos idosos. A 
visibilidade tardia de dados sobre a população negra infectada mostra 
que o vírus escancara chagas históricas, como o racismo estrutural e 
institucional. A subnotificação, a precariedade de serviços públicos e a 
determinação para remoção de quilombolas de Alcântara (MA), em plena 
pandemia, evidenciam também a reedição de uma política genocida 
contra essa população. Movimentos antirracistas se alastram pelo mundo: 
vidas negras importam.

Idosos e coronavírus: 
não é apenas teimosia
Raquel Dornelas alerta para a necessidade de empatia

Taxar de teimosos os mais velhos que não respeitam o isolamento 
social é uma simplificação injusta. Para o idoso, a Covid-19 causa menos 
medo do que a possibilidade de perder a autonomia e de enfraquecer os 
poucos laços que ainda lhe restam — e que estão justamente do lado de 
fora do portão de casa.

“Minha mãe me dá mais trabalho que meus filhos”; “Tem que 
implantar o caminhão cata-velho mesmo”; “Eu não sei por que esse 
bando de idoso não fica quieto”. Tais enunciados são frequentemente 
ouvidos durante o período da quarentena. A dificuldade dos familiares 
em manter pessoas mais velhas em isolamento e a insistência dessa 
parcela da população em sair de casa têm gerado um enquadramento 
preconceituoso e quase unânime: “velho é tudo teimoso”.

No entanto, é preciso complexificar a questão. Mesmo quando neces-
sita de cuidados, o idoso não pode ser comparado a uma criança. A 
criança deve ser orientada, pois não sabe ainda como enfrentar os desa-
fios da vida. Já os mais velhos, que representam 13% dos brasileiros, 
acumularam conhecimento durante décadas. Possuem um repertório e 
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é difícil para eles admitirem que, em alguns casos, se tornaram pessoas 
dependentes. Quando são tratados como incapazes de fazer uma simples 
escolha (sair ou não, tomar um remédio ou não, usar máscara ou não), 
podem se sentir infantilizados, ver sua dignidade desrespeitada e sua 
trajetória desconsiderada. O temor de perder a autonomia faz com que 
muitos cidadãos acima de 60 anos insistam em se comportar segundo 
seus parâmetros e suas preferências.

Também na “terceira idade” vivencia-se uma drástica diminuição no 
número de interações interpessoais. Os filhos saíram de casa e muitos 
amigos e/ou parentes faleceram. Geralmente, os idosos moram sozi-
nhos, com o cônjuge ou um cuidador. Além do coronavírus, a solidão 
também pode adoecê-los. O contato com a vizinhança traz o alento de 
que ainda lhes restam alguns laços afetivos. Daí a necessidade de ver 
como está a rua, observar o que tem de novidade, cumprimentar vizi-
nhos e conversar com comerciantes do bairro.

Isso não significa que os mais jovens não devam orientar pais e avós. 
Mas não se pode esquecer que eles são sujeitos sociais, com desejos e 
formas de lidar com a vida. Especialistas sugerem: evite o confronto e 
passe a enxergar os idosos como adultos que são, demonstrando mais 
empatia pelo que está por trás do comportamento insistente. Esta pode 
ser uma saída para conseguirmos avançar na tentativa de garantir saúde 
aos que pavimentaram nosso caminho até aqui e que, hoje, encontram-
-se entre os mais vulneráveis à pandemia.



Grupos Vulneráveis

Visibilidade tardia da população 
negra nos dados oficiais
Thais Araujo relaciona a subnotificação 
ao racismo estrutural

Uma senhora de 74 anos com histórico clínico de hipertensão e 
cardiopatia; uma jovem de 22 anos que já estava internada para trata-
mento oncológico; uma comerciante de 38 anos. Essas são algumas 
pessoas cujas mortes por Covid-19, em diferentes cidades brasileiras, 
foram noticiadas em portais jornalísticos. Pelos relatos publicados não 
é possível saber se são brancas ou negras. Até o dia 10 de abril, um mês 
e meio depois da confirmação do primeiro caso da doença no Brasil, 
sequer havia dados oficiais de pessoas infectadas com o recorte cor/raça 
no país. Tal informação passou a ser incluída nas notificações enviadas 
pelos estados ao Ministério da Saúde a partir de então, após cobrança de 
mais de 150 entidades do movimento negro que compõem a Coalizão 
Negra por Direitos e também pedido da Sociedade Brasileira de Medi-
cina de Família e Comunidade.

A entidade, que reúne médicos atuantes em postos de saúde e outros 
serviços de atenção primária, enumera diversas razões pelas quais é 
fundamental que se conheçam esses números. Entre elas, destacam-se as 
seguintes: 67% dos cidadãos brasileiros que dependem exclusivamente 
do Sistema Único de Saúde (SUS) são negros (pretos e pardos); a maioria 
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dos pacientes com diabetes melittus, tuberculose, hipertensão essencial 
primária e doença renal crônica, que configuram grupo de risco para 
Covid-19, também é formada por negros, assim como a maioria dos 
trabalhadores informais e dos que atuam nos serviços essenciais do país, 
que apresentam dificuldade em cumprir o isolamento social.

É certo que o mundo foi surpreendido pela gravidade e pela velo-
cidade de propagação do vírus e os governos de diversos países preci-
saram se apressar em tomar medidas para lidar com uma nova e assus-
tadora realidade. Mesmo assim, como compreender tal invisibilidade 
inicial nos números oficiais do Brasil se há razões tão fortes para tê-los 
de forma explícita?

Uma explicação pode ser o fato de que toda a desordem causada pela 
pandemia não cria, mas escancara nossas chagas históricas, muitas vezes 
varridas para debaixo do tapete por autoridades e setores influentes da 
sociedade que não têm qualquer interesse em alterar as estruturas que 
as mantêm. Há quem diga que o vírus nos iguala, mas ele aprofunda 
ainda mais as desigualdades. Num contexto de retirada de direitos e 
precarização das condições de trabalho, os efeitos da pandemia não 
nos alcançam da mesma maneira. Os primeiros a serem atingidos são 
aqueles que já haviam sido empurrados para a informalidade, não 
tinham acesso à saúde e à escolaridade, vivendo à margem de qualquer 
suporte efetivo do poder público.

Isso se evidencia quando verificamos uma maior letalidade entre 
pessoas negras, embora o número de autodeclaradas brancas com a 
doença seja superior. Conforme demonstra o último boletim epide-
miológico do Ministério da Saúde, 54,7% das hospitalizações ocorre 
entre pessoas de raça/cor branca, que chegam a 47,7% dos óbitos; já as 
hospitalizações entre pessoas negras é de 43,1%, mas os óbitos chegam 
a 50,1%.

Se almejamos sair desta crise um pouco melhores é preciso enca-
rarmos com muita responsabilidade os desafios urgentes da defesa 
prática dos direitos humanos, o que significa fazermos opções políticas 
comprometidas, entre outras coisas, com o combate ao racismo estru-
tural. Isso se reflete na igualdade de direitos e promoção da vida digna 
— trabalho, moradia, saúde, educação. Por se tratar de uma agenda 
extensa, ela precisa ser construída pela via coletiva.



Grupos Vulneráveis

Covid-19 e comunidades quilombolas: 
política genocida
Cecília Sousa denuncia o racismo que perdura 
no tempo e nas instituições

A precariedade dos serviços públicos nos territórios quilombolas e a 
subnotificação dos registros de Covid-19 têm exposto ainda mais essas 
comunidades ao coronavírus e aos seus efeitos. Junto à determinação 
para a remoção de quilombolas de Alcântara (MA) em plena pandemia, 
ficam evidenciados o racismo institucional e a reedição de uma política 
genocida contra essa população.

Diversos levantamentos já produzidos, seja pela imprensa, seja por 
instituições de pesquisa ou organizações da sociedade civil, constatam 
que a pandemia do coronavírus intensifica as desigualdades já existentes 
e expõe ainda mais grupos vulnerabilizados socialmente à Covid-19 e 
aos seus efeitos, que vão de impactos sociais e econômicos à morte. Com 
os quilombolas brasileiros não tem sido diferente.

Em documento publicado no dia 22 de abril, a Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ) denuncia um rápido alastramento da doença nessas comu-
nidades, acelerado pela falta de estrutura em assistência à saúde, pelas 
precárias condições de acesso à água, energia e saneamento básico (o 
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que dificulta as medidas de higiene recomendadas), pela invisibilidade 
e subnotificação dos registros e pela dificuldade no acesso aos exames.

Monitoramento realizado pela própria CONAQ identificou que, até 
22 de abril de 2020, seis quilombolas haviam sido mortos por Covid-19 
no Brasil. Até 13 de maio, foram 21 óbitos confirmados, dois em inves-
tigação, 128 casos da doença e mais 36 em monitoramento. O estado do 
Amapá, que registrou a primeira morte entre quilombolas, é também o 
que mais registra casos: 41% dos óbitos mapeados.

De acordo com a CONAQ, o Brasil conta atualmente com mais de 16 
milhões de quilombolas distribuídos em cerca de 6.330 comunidades. 
Dessas, 3.432 são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, órgão 
federal responsável pelo reconhecimento necessário para dar início ao 
processo de titulação definitiva dos territórios (de 1988 até agora, apenas 
160 territórios que abrangem 303 comunidades foram titulados). Diante 
da crise que também impacta financeiramente as comunidades, várias 
delas se organizaram e, por meio das plataformas digitais, lançaram 
campanhas de financiamento coletivo como forma de apoio durante a 
pandemia.

Não bastasse a situação de vulnerabilidade potencializada pelo coro-
navírus e seus efeitos, a população quilombola é surpreendida em plena 
crise com a Resolução nº 11 do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, de 26 de março de 2020, determinando, dentre 
outras ações, a remoção de famílias quilombolas da cidade de Alcântara 
(Maranhão) para efetivação do Centro de Lançamentos de Foguetes, 
que deve atender a acordo com o governo dos Estados Unidos, em vigor 
desde 5 de fevereiro de 2020. A medida atingiria 30 comunidades (cerca 
de 800 famílias), de acordo com o Movimento dos Atingidos pela Base 
Especial de Alcântara (Mabe).

A luta das mais de 150 comunidades quilombolas de Alcântara pelo 
direito ao território ancestral ocupado por descendentes de escravizados 
desde o século XVIII não é recente. De acordo com relatório do Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), o conflito daquelas comuni-
dades com o Estado, por meio da Aeronáutica, dura mais de 30 anos, 
uma vez que a construção do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) 
se deu ainda na década 1980. Na época, 300 famílias foram deslocadas 



COVID-19 E COMUNIDADES QUILOMBOLAS 237

sem qualquer consulta, e tiveram suas vidas profundamente impactadas 
pela remoção, pois as áreas de pesca, principal fonte de subsistência e 
renda das comunidades da região, foram reduzidas e restritas. O caso 
já rendeu denúncia contra o Estado brasileiro à Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos (CIDH) e à Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

Quanto à Resolução nº 11, além do repúdio das organizações quilom-
bolas, de intelectuais, artistas e de diversas organizações da sociedade 
civil, como ISA, Inesc e SBPC, um pedido de informação da Defensoria 
Pública da União (DPU) recomenda a revogação de trechos da Reso-
lução e uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF) soli-
cita à União que não proceda com o deslocamento das famílias. No dia 
12 de maio, uma decisão da Justiça Federal no Maranhão suspendeu 
todas as ações do governo federal relacionadas à realocação das comu-
nidades de Alcântara. Porém, a sua publicação em meio a uma crise 
sanitária mundial é bastante reveladora sobre como o Estado brasileiro 
age em relação à população quilombola.

Tanto a ausência do Estado nessas comunidades quanto a determi-
nação para a remoção de famílias em meio à pandemia — cuja principal 
medida de contenção é o isolamento — dizem muito sobre as dinâmicas 
do racismo no interior das instituições brasileiras. Em se tratando de 
um grupo historicamente perseguido e vitimado por tentativas oficiais 
e declaradas de extermínio, essas ausências e ações demonstram a 
reedição de uma política genocida contra a população negra quilom-
bola, que persiste e se reinventa através dos séculos.





Grupos Vulneráveis

#VidasNegrasImportam: 
a febre antirracista que tomou o mundo
Mayra Bernardes denuncia o racismo 
que mata seis vezes mais no Brasil

Desde a morte de George Floyd, um homem negro norte-americano 
brutalmente assassinado por asfixia em uma abordagem policial violenta 
no dia 25 de maio de 2020, os protestos incendiários que tomaram as 
ruas de várias cidades dos Estados Unidos se alastraram pelo mundo 
ocidental. Estamos em um mundo febril não só pela pandemia de coro-
navírus, mas também pela ascensão de regimes ultraconservadores, que 
sufocam as democracias e liberdades, que aprofundam as desigualdades 
e minam as possibilidades de vida em vários países do mundo. As chamas 
que engoliram uma delegacia em Minneapolis se alastraram pelas capas 
de jornais do mundo e chegaram aos corações de quem anseia por mani-
festar a revolta e o sofrimento que fazem parte da experiência diária de 
ser negro/a no Ocidente, sobretudo nos países que passaram séculos sob 
regimes coloniais e escravocratas, como é o caso do Brasil.

As chamas antirracistas que ardem neste momento no norte também 
ardem, há décadas, nas periferias brasileiras. Na mesma semana em que 
morreu George Floyd, morreu, no Rio de Janeiro, João Pedro Mattos, 
um jovem de 14 anos assassinado pela polícia, dentro da própria casa, 
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com um tiro de fuzil nas costas. Ele, e tantos outros que já perdemos a 
conta — afinal, as forças policiais brasileiras mataram, em um ano, seis 
vezes mais pessoas negras do que as forças policiais norte-americanas. 
Isso sem contar com a subnotificação muito provável no momento de 
registrar a cor-raça das vítimas e a causa da morte.

E se falarmos de outro assunto que está em alta nos jornais do Brasil 
e do mundo, o Brasil também será campeão de mortes. O novo corona-
vírus mata mais de mil pessoas por dia no nosso país. E dessas tantas 
vítimas, mais da metade são negros e negras. Essas pessoas estão mais 
vulneráveis não só pela letalidade social, política e ambiental provocada 
pelos efeitos do racismo na sociedade brasileira, mas também por serem 
mais suscetíveis a comorbidades como diabetes, hipertensão e anemia 
falciforme. Com o aumento do número de mortes e de casos e a ausência 
total de respostas efetivas para o combate à crise, que ultrapassa as 
barreiras da saúde, o que parece restar à maior parte da população brasi-
leira é escolher entre morrer de coronavírus ou morrer de fome.

Na mesma semana em que tudo isso ocorreu, o presidente e seus 
correligionários seguem com seus discursos ignorantes em relação ao 
cenário catastrófico nacional e internacional, seguem propagando o ódio 
e reinventando códigos fascistas e supremacistas disfarçados de memes 
“inofensivos”. Mas não sem resposta, já que centenas de manifestantes 
antifascistas tomaram a Avenida Paulista, principal reduto reacionário 
desde as manifestações pró-golpe de 2015, para pedir respeito à demo-
cracia.

Seriam esses indícios de que a febre que obrigou o presidente Donald 
Trump a se recolher no bunker da Casa Branca pode tomar as ruas do 
Brasil? Ainda é cedo para dizer. Nos resta, então, esperar para ver se a 
mesma febre que bateu à porta de Donald Trump chegará ao Palácio do 
Planalto e tomará as ruas das cidades brasileiras. A febre do mundo quer 
cura, e ela não virá de quem não tem apreço pela vida, sobretudo pelas 
vidas negras. 



Saúde
Além dos danos à saúde física e à vida, a pandemia e o isolamento 
têm causado danos emocionais em grande parte da população. Surgem 
iniciativas com o intuito de amenizar a dor do outro, mas também o alerta 
para a possível patologização desse efeito colateral da Covid-19.

Sofrimento mental: 
o efeito colateral da pandemia
Raquel Dornelas indica outras consequências à saúde 

Tristeza, insegurança, medo, inquietação, letargia, irritabilidade. A 
pandemia de coronavírus é uma ameaça não apenas à saúde física e à 
vida, mas também ao bem-estar psíquico. De acordo com um estudo 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os sintomas de depressão 
duplicaram em apenas um mês de quarentena; já os sinais ligados à 
ansiedade e ao estresse aumentaram 80%. Um levantamento australiano 
concluiu que o Brasil apresenta um quadro de estresse mais alarmante 
do que o da China. A Organização Mundial da Saúde classificou como 
“extremamente preocupante” o impacto do Covid-19 na saúde mental 
do planeta.

Frente à demanda crescente, esforços coletivos emergem para tentar 
amenizar tanto sofrimento. As iniciativas são múltiplas e vão desde o 
atendimento gratuito oferecido por psiquiatras e psicólogos, mobili-
zação de coletivos e startups, realização de palestras e lives até ações 
governamentais de auxílio aos enlutados. Em comum, todas elas 
oferecem suporte terapêutico gratuito (ou com preço acessível) e reali-
zado à distância: por telefone, WhatsApp, plataformas de comunicação 
por vídeo e redes sociais.
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Tais ações são perfeitamente válidas e dão a ver um reconfortante 
senso de coletividade que se manifesta nesse momento tão duro. No 
entanto, é preciso ter cuidado para não confundir doença com senti-
mentos naturais que surgem mediante um quadro de incertezas. Não há 
nada de anormal em ficar triste, com medo ou irritado frente à pandemia 
— desde que esses indicadores não causem mudanças substanciais na 
nossa rotina, relações ou produtividade. Para aliviar o desconforto, 
especialistas recomendam manter o contato (mesmo à distância) com 
amigos e familiares, se engajar em atividades prazerosas em casa e filtrar 
a quantidade de informação recebida diariamente.

A clareza ao diagnosticar se alguém está ou não com alguma doença 
mental é ainda mais urgente se levarmos em conta o fato do Brasil ser 
um dos maiores consumidores de psicotrópicos do mundo. A hiperme-
dicalização acaba sendo a saída mais fácil para um país que não encara 
a saúde emocional com seriedade. Cuidados psíquicos e psicológicos 
nunca estiveram na lista de prioridade da rede pública de saúde. Ao 
mesmo tempo, em nosso repertório cultural, sobrevivem preconceitos 
e visões simplistas de que o sofrimento mental não passa de mera “fres-
cura”.

Nossa torcida é para que a pandemia deixe como “legado” uma 
maior atenção às psicopatologias. Que o nosso sistema de saúde inclua, 
no ato de cuidar do outro, o respeito e a consideração às manifesta-
ções de sofrimento emocional. Que possamos aprender a ler nossas 
emoções, a encarar os dilemas próprios da experiência humana e a saber 
quando procurar ajuda. E, finalmente, que as psicopatologias possam 
ser despidas de todo e qualquer preconceito que ainda reste em nossas 
configurações sociais.



Mídia e Entretenimento
As atividades ligadas às mídias e ao entretenimento também tiveram suas 
dinâmicas afetadas pelo novo contexto. No meio esportivo, competições, 
campeonatos e jogos foram alterados ou cancelados, gerando reações 
diversas. As mídias tiveram que adaptar suas produções e adotar novas 
estratégias para atrair o público. No confinamento do BBB20, as tensões 
políticas entrecruzadas do contexto social brasileiro são marcantes. 
Nas lives e outras atuações de celebridades, práticas louváveis, muitas 
polêmicas e valores em discussão.

A pandemia no mundo esportivo
Evelly Lopes salienta as reações 
à paralisação dos esportes

No mundo dos esportes, o novo coronavírus modificou a rotina de 
jogos e campeonatos de uma forma que nem mesmo a Segunda Guerra 
Mundial conseguiu. Competições tradicionais como UEFA Champions 
League, Libertadores da América, NBA, Euroliga, Fórmula 1, torneios 
de Tênis e outros esportes tiveram seus campeonatos interrompidos e 
jogos adiados.

Além disso, eventos mundiais como as Olimpíadas e as Paraolim-
píadas sofreram alterações em suas datas, quebrando o ciclo de quatro 
anos existente para a repetição do campeonato. As cerimônias que 
seriam realizadas em julho de 2020 foram alteradas para 2021, sendo 
Tóquio a sede do espetáculo. Apesar dos prejuízos financeiros, a comu-
nidade esportiva e quem a acompanha recebeu bem a notícia, anali-
sando a decisão como correta e prudente — visando o bem estar social.

No âmbito nacional, os campeonatos de futebol estadual foram 
suspensos por tempo indeterminado. O presidente Jair Bolsonaro se 
posicionou contra a medida, classificando-a como histerismo. Base-
ando-se no discurso de preservar e movimentar a economia, ele usa o 
entretenimento do futebol como estratégia para reforçar a ideia do rela-
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xamento da quarentena e enfraquecer o posicionamento dos governa-
dores favoráveis à medida. Defendeu e atuou pela volta dos jogos.

Já os canais de TV (que garantiam grandes audiências com os 
programas esportivos e transmissões de jogos) optaram por reprisar 
partidas memoráveis, na tentativa de reverter o prejuízo. Tiveram rela-
tivo sucesso entre o público.

Por outro lado, diversos clubes e atletas se movimentaram em ações 
favoráveis ao enfrentamento do vírus. Nas redes sociais, a hashtag 
“Desafio Corona” logo viralizou nos perfis de atletas como Danny Morais 
(zagueiro do Santa Cruz), Denílson (ex- jogador do São Paulo) e Alisson 
(goleiro do Liverpool e da Seleção), com o intuito de divulgar a venda de 
camisas autografadas para a arrecadação de fundos destinados à saúde. 
Além desses esportistas, nomes como Roger Federer, Lionel Messi, Pep 
Guardiola, Cristiano Ronaldo e Neymar também fizeram doações para 
hospitais como apoio ao combate à pandemia.

Assim, como todas as decisões políticas e econômicas referentes à 
pandemia, a paralisação mundial dos esportes gerou controvérsias e já 
entrou para a história da categoria. Apesar de todas as críticas, ainda é 
a melhor solução.



Mídia e Entretenimento

BBB20: final histórica 
para uma edição histórica
Mayra Bernardes e Barbara Lima realçam as lutas 
entrecruzadas no entretenimento

Com dez pontos de audiência a mais que o programa anterior logo na 
estreia, um participante que mais vezes foi ao paredão na história e uma 
votação recorde que entrou para o Guinness World Records, a final do 
BBB20 — e a vencedora — não poderia ser menos que histórica.

“Uma temporada histórica como essa não podia terminar sem uma 
vitória histórica. Esse prêmio só pode ser seu, esse prêmio tem que ser 
seu, Thelma!”. Foi assim que o apresentador do Big Brother Brasil 20, 
Tiago Leifert, anunciou a vitória da médica Thelma Regina Maria dos 
Santos Assis.

Não há exagero em pontuar essa temporada do programa como 
histórica, não só pelo resultado da final, mas também pela forma como 
o último mês do confinamento se desenrolou para quem estava dentro 
e fora da casa. No meio do BBB, uma pandemia de escala global chegou 
ao Brasil, retirou da grade da Rede Globo a maior parte de sua progra-
mação de entretenimento e mudou a interação tanto entre a produção e 
os brothers, quanto entre o público e o programa. Não havia mais novos 
capítulos de novelas, futebol, noite de eliminação com a presença dos 
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familiares e da torcida dos confinados e nem programas de auditório: o 
que restou de entretenimento “inédito” na grade da emissora foi o Big 
Brother Brasil.

A novela das 9 que o país podia acompanhar eram os paredões 
quase semanais com Babu Santana, as coreografias ensaiadas por Manu 
Gavassi e performadas pelos participantes durante as festas e os dilemas 
que antecediam as formações de paredão, provas do líder e eliminações. 
Isso explica, inclusive, o investimento da emissora e dos participantes 
em produzir VTs elaborados e emocionantes, que viraram propaganda 
do serviço de streaming da emissora e arrancaram lágrimas, ao vivo, do 
apresentador Tiago Leifert.

A grande final do BBB20 foi, de muitas maneiras, coerente com a 
construção da narrativa e dos acontecimentos que marcaram a tempo-
rada. Assim como nas outras edições, a escolha do elenco foi milimetri-
camente calculada a fim de criar situações de conflito. Mas, nessa edição, 
o desenrolar desses conflitos conseguiu cativar os telespectadores de 
uma maneira única. Após um episódio onde as mulheres do reality se 
uniram para confrontar os homens sobre suas posturas machistas, a 
casa passou a formar grupos muito parecidos com as dinâmicas sociais 
presentes na sociedade, em que as identidades e amizades se afirmam 
por meio da confluência entre visões de mundo e valores.

Desse modo, assistimos, ao longo do programa, à formação, para 
além da divisão formal entre Pipoca e Camarote, ou da Xepa e Vip, de 
outros agrupamentos de participantes, como a “comunidade hippie” e 
as “fadas sensatas”. Esse caldeirão de subjetividades políticas diversas, 
alimentadas tanto pelos conflitos de convivência como pela própria 
trajetória dos participantes fora da casa, gerou uma narrativa interes-
sante, que, por sua vez, fomentava debates acalorados nas redes sociais 
sobre questões de gênero, raça e classe, e que também contribuiu para 
a formação da final. Em 20 edições do programa, essa foi a quarta final 
formada exclusivamente por mulheres.

Como o próprio apresentador afirmou no discurso de eliminação 
de Babu Santana, que foi um dos favoritos para vencer o programa, o 
BBB20 foi marcado por tensões políticas entrecruzadas, onde se desta-
caram duas: as questões de gênero e raça. Na final, em que Thelma era 
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a única mulher negra, isso ficou ainda mais evidente: o próprio Babu 
Santana afirmou que torceria por Thelma por ela ser “um símbolo do 
BBB”, e grande parte da torcida de Thelma era composta por mulheres e/
ou por pessoas negras, que, ao declararem sua torcida, diziam se identi-
ficar com a médica e com ideais antirracistas e feministas. Nesse sentido, 
o resultado da final não poderia ser diferente: Thelma era a única repre-
sentante desse entrecruzamento de lutas.

Atualmente, a maioria dos participantes do BBB sai da casa com a 
conta do Instagram recheada de novos seguidores. Contudo, chegar até 
a final ainda é um dos acontecimentos de maior visibilidade e rende 
dois grandes “prêmios” aos finalistas: o dinheiro e a fama. Nesse sentido, 
Manu e Rafa também saem como vencedoras, por conseguirem se 
projetar nacionalmente, sem precisarem necessariamente do dinheiro 
para isso. Enquanto Thelma consegue o que poucas pessoas negras 
conseguem: se tornar milionária, no Brasil, em apenas três meses.





Mídia e Entretenimento

As lives artísticas: louváveis e polêmicas
Samuel Silveira ressalta posturas controversas 
em novas produções musicais

As transmissões ao vivo de artistas do meio musical viraram febre 
no Brasil: já estão na programação semanal de muitos deles e de seus 
públicos e também nas agendas culturais. Alguns passaram a apostar 
em verdadeiros shows, atraindo patrocínios, arrecadando doações em 
massa e até gerando polêmicas.

Quando o assunto são as lives, sem dúvida seu papel filantrópico 
tem sido um dos pontos de destaque. Normalmente de acesso gratuito 
no YouTube ou outras redes sociais, buscam não só oferecer lazer, mas 
também arrecadar doações para instituições de caridade, organiza-
ções sem fins lucrativos e a saúde pública. E os números são impres-
sionantes. Apresentações como as de Sandy & Junior, Gusttavo Lima, 
Marília Mendonça e Jorge & Mateus — que estão entre as recordistas 
de audiência não só no Brasil, mas no mundo todo — já arrecadaram, 
cada uma, centenas a milhares de toneladas de alimentos, além de cifras 
que chegam a um milhão de reais. Em termos de publicidade, empresas 
chegam a pagar até meio milhão para associar sua marca às estrelas e 
seus eventos beneficentes.
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Gusttavo Lima foi quem “inaugurou” esse formato que está sendo 
mais usado, com seu “Buteco em Casa”, em 28 de março, que durou 
cinco horas. No entanto, o cantor e aqueles que seguiram seu modelo 
de superprodução “à risca” receberam várias críticas por desrespeitar 
o isolamento social, aglomerando muitas pessoas nos bastidores, entre 
músicos de apoio, equipe de vídeo e até garçons. Foi o caso da primeira 
live de Jorge & Mateus, por exemplo, uma semana depois.

Alguns parecem ter entendido o recado; outros alegam que as medidas 
de higiene são reforçadas. Mas talvez ainda mais polêmica foi a bebe-
deira nas duas edições do “Buteco em Casa” e na primeira live de Bruno 
& Marrone, todas patrocinadas pela Ambev. Pequenas gafes, informali-
dade e proximidade com os fãs, que têm sido características das lives em 
geral, somaram-se a palavrões, arrotos e outros vexames dos cantores 
embriagados. Memes logo repercutiram nas redes sociais, em tom de 
brincadeira, mas também houve denúncias ao Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária por incentivo ao consumo excessivo 
de álcool. O Conar exigiu restrição de idade para o conteúdo das apre-
sentações, advertiu a dupla e abriu representação ética contra o cantor e 
a empresa patrocinadora — absolvida em ambos os casos.

Indignado — e até mesmo defendido pelo presidente da República — 
no Twitter, Gusttavo Lima postou que não fará lives “para ser censurado” 
e que engessadas e politicamente corretas não teriam graça. Já a Ambev 
afirmou estar reforçando as regras frente ao novo contexto de entrete-
nimento virtual e que “a transmissão é propriedade do artista, muitas 
vezes realizada em sua casa, o que representa um desafio”.

De fato, a situação dá a ver a desafiadora relação entre público e 
privado e questões adjacentes sobre comunicação, figuras públicas e 
valores.

O consumo de álcool e outras drogas tende a aumentar no período de 
confinamento, como apontam estudos e também a OMS. Alguns países 
até já impõem medidas de restrição à venda de bebidas, para além do 
fechamento de bares. Alcoolismo e abuso de álcool, vale lembrar, causam 
diversas doenças e afetam a saúde mental, além de estarem fortemente 
relacionados a acidentes de trânsito e à violência, sobretudo doméstica 
— que também aumentou nesse período.
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Nesse sentido, o consumo de álcool em um ambiente a princípio 
tão privado ganha, sim, dimensão pública quando transmitido para 
milhões de pessoas. Moderação (no mínimo), passa do “politicamente 
correto” — que anda tão marcado ideologicamente — para uma questão 
de responsabilidade para com a saúde coletiva e pública tão importante 
quanto o isolamento social.





Mídia e Entretenimento

Pugliesi: “A vida é mara”, 
porém, “f*da-se a vida”
Fernanda Medeiros reflete sobre a tensão de valores 
partilhados entre celebridades e públicos

Logo depois de Gabriela Pugliesi ter sido diagnosticada com a 
Covid-19 (um dos primeiros casos confirmados no Brasil), foi acusada 
de romantizar a gravidade do vírus enquanto publicizava seu isola-
mento domiciliar. Dias depois, mesmo com o quadro da pandemia mais 
explícito e intenso, a celebridade resolveu furar a quarentena com uma 
“festinha,” que causou uma reviravolta em sua trajetória de fama.

Além de aglomerar amigos em uma festa sem nenhum tipo de 
proteção, Gabriela Pugliesi publicou stories gritando “f*da-se a vida” e 
causou revolta em muitas pessoas, que começaram a criticar a atitude 
nada empática da celebridade diante da situação social. Ela apagou os 
vídeos e pediu desculpas, mas não adiantou: perdeu mais de 150 mil 
seguidores em menos de dois dias e teve 11 contratos publicitários 
cancelados ou suspensos. O prejuízo foi tão grande que ela resolveu tirar 
o perfil do Instagram do ar, mas deixou em aberto algumas reflexões 
importantes que se sucedem diante do caso.

A primeira delas é com relação aos valores que são transmitidos e 
negociados com o público na dinâmica dos influenciadores digitais. No 
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caso de Pugliesi, muitas pessoas ficaram espantadas com a perspectiva 
egoísta e irresponsável que ficou nítida no último acontecimento, sem 
perceber que, na verdade, a empatia nunca foi um valor compartilhado 
no perfil da celebridade. Afinal, há oito anos, Pugliesi faz questão de 
mostrar a rotina dela, o corpo dela, a casa dela e os inúmeros privilégios 
que são dela. Quando diz que “a vida é mara”, claramente se refere à 
própria vida, e não a do outro. O discurso do otimismo torna-se mais 
sedutor quando é performado através de viagens de luxo, corpos sarados 
e alimentação saudável. Entretanto, as práticas são todas individuais; a 
positividade com relação à vida não diz sobre uma visão coletiva. Nesse 
sentido, se é a publicização dessa vida (que só reflete a ela mesma) o 
que torna Pugliesi famosa, há um compartilhamento de valores com o 
público que também são extremamente individualistas.

As marcas que atuam nessa relação contribuem com o caráter 
egocêntrico da performance midiática, na medida em que se vinculam 
aos discursos, reforçando-os. No caso de Pugliesi, nota-se que um 
movimento contrário aconteceu: as marcas rapidamente tentaram se 
desconectar de um conjunto de práticas subitamente reprovadas, com o 
objetivo de afirmar um valor que, agora, parece ser importante para os 
seguidores: o da empatia e da solidariedade.

O papel do público é colocado em evidência na dinâmica desses 
acontecimentos; tanto com relação ao poder que tem em mãos (de 
conduzir diretamente o posicionamento de uma marca, ou de “cancelar” 
uma celebridade), quanto no que diz respeito à responsabilidade de 
eleger figuras que servirão como modelos influenciadores da sociedade. 
Quando os valores compartilhados sobressaem às práticas da perfor-
mance, a compreensão sobre a superficialidade do discurso parece ficar 
mais evidente. Mais do que um alerta, o caso de Pugliesi talvez sirva 
para mostrar a possibilidade de novos caminhos.



VI
Junho

1.402.041 casos e 59.594 mortes. Esses são os dados registrados no Brasil 
no final de junho.





Cotidiano
A morte — a presença e o medo da morte — se fizeram sentir mais 
intensamente no mês de junho. A pandemia fechou fronteiras, mas 
não freou a demanda por produtividade e intensificou o trabalho. 
Impossibilitadas de celebrar a vida e viver o luto, as pessoas vão buscando 
novas formas para lidar com a dor e as perdas.

O que você faria se só te restasse um dia?
Maíra Lobato reflete sobre o aumento 
das horas de trabalho

Todos os dias acordamos e contamos quantos mortos já foram regis-
trados. Os dias não se passam mais como segunda, terça, quarta ou 
quinta-feira. E sim como o dia em que o número de vítimas superou o 
anterior, atingiu a marca de mais de mil pessoas/dia, colocou o Brasil 
como o segundo país com o maior número de casos de Covid-19 no 
mundo.

A pandemia avança exponencialmente, e a previsão é que, na verdade, 
nada pode ser previsto. Não sabemos até quando ou até quantas vítimas 
chegaremos. Vivemos a iminência da morte, dia após dia. Não que antes 
a morte não fosse presente nas nossas vidas. Mas agora, parece que ela 
está mais próxima. Pensamentos como: será que vou ver novamente 
meus pais e avós? Será que vou reencontrar meus amigos? Será que 
poderei abraçar as pessoas novamente? Será que voltarei ao trabalho? 
Nos roubam o sono e enchem a nossa cabeça.

E o que estamos fazendo além de viver essa iminência da morte? 
Trabalhando. Nunca se falou tanto em home office, produtividade. É 
neste momento que nos damos conta do quanto a narrativa do capita-
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lismo é eficiente em nossa sociedade. O mundo mergulhado em uma 
pandemia, a morte logo ali todos os dias, e as pessoas trabalhando sem 
parar… Sábado, domingo e feriados. Os escritórios fechados, mas a 
carga de trabalho e as demandas aumentaram e muito. Rapidamente 
as empresas se organizaram e criaram ferramentas e mecanismos para 
continuar com o tão valorizado trabalho. Nunca antes tivemos um 
momento em que a lógica capitalista se mostrasse tão bem-sucedida. 
É como se trabalhássemos incansavelmente esperando a morte chegar. 
Mas será que não é assim que vivíamos mesmo antes da pandemia?

Parafraseando a música “O Último Dia” de Paulinho Moska: “Meu 
amor o que você faria se só te restasse um dia? (…) Ia manter sua agenda 
de almoço, hora, apatia. Se o mundo fosse acabar, me diz o que você 
faria. Corria para um shopping center ou para uma academia? (…) 
Andava pelado na chuva. Corria no meio da rua. Entrava de roupa no 
mar. Meu amor, o que você faria?”. A resposta não se parece em nada 
com as histórias dos filmes ou livros. Não há ficção que nos salve dessa 
realidade hoje. Vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar.



Cotidiano

Pandemia atinge em cheio o 
aeroporto de Confins e gestores 
esperam retomada gradual
Rafael Campos aponta os prejuízos para o 
turismo de lazer e negócios

Nos últimos anos, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em 
Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, experimentou 
crescimento vertiginoso de passageiros, voos e de melhorias. O motivo 
é bem claro. O complexo foi concedido à iniciativa privada em 2013. 
A concessão vale por 30 anos. Assim, a BH Airport, formada pelo 
grupo CCR e Zurich Airport, passou a deter 51% de participação no 
aeroporto. A Infraero ainda possui 49%. Desde a chegada dos novos 
administradores, o espaço vem sendo transformado. O público ganhou 
mais opções de lojas e de serviços. Em 2016, um novo terminal para 
voos internacionais foi construído e a capacidade de passageiros-ano 
pulou para 22 milhões. De aeroporto acanhado e com parcos atrativos, 
“Confins” passou a ser considerado um dos melhores do mundo. Nada 
parecia frear toda essa pujança. Parecia. Veio a pandemia da Covid-19.

De acordo com dados coletados no site da BH Airport, houve queda 
de 38% do número de passageiros (embarque e desembarque) em março 
deste ano — quando BH entrou em isolamento social — em relação ao 
mesmo período do ano passado. Para se ter ideia, em 2019, mais de 11 
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milhões de passageiros passaram pelo complexo da Grande BH. Apenas 
em março do mesmo ano, 8.2 mil aeronaves tocaram a pista do aero-
porto. Em 2020, no mês foram registradas 5,9 mil. Redução de 27%.

De acordo com reportagem do jornal Diário do Comércio, em abril 
deste ano, cerca de 35 mil passageiros circularam ali, sendo que a expec-
tativa era de aproximadamente 1 milhão. Ainda conforme a publicação, 
os voos diários caíram de 350 para 30. Agora, com o movimento de 
reabertura de BH e de algumas cidades estratégicas, a concessionária 
espera que o aeroporto decole novamente. Entretanto, um antigo sonho 
dos gestores, a construção da segunda pista, deve demorar um pouco 
mais, uma vez que, em 2019, a obra foi condicionada ao aumento de 
movimento na pista.

O complexo de Confins reduziu as suas forças, mas não parou; afinal, 
é por lá também que chegam os itens de combate à Covid-19. É o caso 
do dia 01 de junho, quando desembarcaram pelo menos 2 milhões de 
testes rápidos vindos da China.

Aliás, essa deve ser a cena dos próximos meses. Aeronaves que chegam 
de outros países só devem trazer mesmo produtos contra a pandemia. 
A retomada dos voos internacionais, como informou a concessionária, 
será mais demorada. É óbvio que a pandemia afetou inúmeras atividades 
comerciais, mas o turismo, seja de negócios ou de lazer, foi uma das mais 
impactadas. A crise atingiu em cheio os aeroportos, símbolos de um 
mundo globalizado, onde pessoas apressadas com malas ou mochilas 
circulam em um vai e vem frenético. Como temos sentido bem concre-
tamente, a Covid-19 afeta a liberdade de ir e vir.



Cotidiano

Sem celebração, sem luto: 
rituais de passagem impedidos
Ana Luísa Moreira e Cecília Sousa explicam 
os impactos emocionais das perdas 

O isolamento social vivenciado nessa quarentena vem provocando 
uma série de agravos à nossa saúde mental, intensificados tanto pelo 
assombro que o contágio da Covid-19 oferece quanto pela iminência 
da morte de si e dos seus. A cada internação ou morte anunciada, é 
como se pudéssemos enxergar em nós mesmos a nossa própria finitude. 
E embora o fim da vida seja racionalmente um fato certeiro, o desejo de 
adiamento se faz presente.

Tudo isso amedronta, visto que a sensação de impotência diante do 
cenário atual gera incertezas de diversas ordens: seja pela dificuldade 
de viver um ritual familiar importante, seja pela interrupção repentina 
da vida, seja pelos efeitos nefastos da doença no corpo, seja, ainda, pela 
ausência de uma gestão governamental adequada da crise, que tem dado 
lugar à negação e à negligência.

A vivência restritiva que a Covid-19 nos impõe, assim, impossibilita 
a realização dos rituais de passagem que dão sentido à existência ou 
àquele vazio provocado pela ruptura. Ritos que marcam o que se inicia 
— como aniversários, casamentos — ou o que se finda — como velórios 
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— são caminhos possíveis de expressão do luto, da dor, da alegria como 
forma de elaborar o vivido e entrar em contato com os sentimentos que 
afloram a partir do que nos acontece, buscando compreender aquilo que 
se modifica interna e estruturalmente.

Há inúmeras formas convencionadas de manifestação dos ritos de 
passagem, em diversos povos e culturas. O ocidente, ao longo do tempo, 
criou fatores limitantes de experienciar a densidade dos rituais, devido à 
imposição de determinadas crenças religiosas em detrimento de outras. 
Com isso, houve um esvaziamento no culto às dimensões ancestrais e 
na ligação direta com a natureza. Em contrapartida, evidenciam-se os 
rituais realizados por diferentes etnias africanas e indígenas, em que 
são utilizadas simbologias e cerimônias para retorno à ancestralidade e 
resgate da força vital com os antepassados, visando estabelecer conexões 
com o presente e elo com o futuro.

Celebrar mudanças em vida, como nascimentos, formaturas e 
aniversários traz à tona manifestações de afeto, euforia e pertencimento; 
já a ausência dessas celebrações revela um lado sombrio e solitário da 
existência Por outro lado, viver novos papéis sociais em decorrência do 
coronavírus (mudanças de status para viúva, órfã, perda de um filho) 
exige uma reinvenção daquilo que se é possível ser e, por isso, a impor-
tância dos rituais como meio de atenuar as dores causadas pelo sofri-
mento, perda e desalento.

Conviver com o sentimento de perda como um risco potencial e real 
afeta também significativamente o emocional e, por vezes, o físico. A 
impossibilidade de se viver o luto é mais uma perda que se soma e pode 
levar a consideráveis comprometimentos e agravos da saúde mental. 
Velórios e sepultamentos são locais autorizados para a manifestação 
de sofrimento, choro e dor; lugares pelos quais emergem a reflexão e o 
ímpeto de dar sentido à morte ou ao medo dela instalado.

Nesse sentido, os rituais permitem que os níveis simbólicos, e até 
inconscientes, possam transpor o que está no limite do alcance das pala-
vras e da ordem do desejo. Além disso, ritos podem permitir dirimir 
sentimentos comuns de negação da perda ou morte, e dar vazão a um 
apaziguamento interno daquilo que está posto.
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Os sintomas de adoecimento psíquico transbordam em meio às 
adversidades e às transições que padecem o corpo e a mente no desen-
rolar da vida frente a uma pandemia. Lidar com transformações tão 
bruscas, sem mesmo haver tempo para assimilá-las, pode levar a um 
esgotamento psíquico intensificado por angústias e sofrimentos.

Por mais restritivas que sejam as alternativas disponíveis para realizar 
os rituais de passagem nesse cenário, é válido não deixar de fazê-los. 
Entender que se algo para trás ficou, ou se não foi possível estar com 
o ente querido nos seus primeiros ou últimos momentos de vida, o 
caminho pode ser aceitar a impossibilidade da presença física como algo 
que se fez imperioso acontecer e não por desejo pessoal. É importante 
ser gentil com a própria dor. Acalente-a!

Realizar pequenas cerimônias de despedidas, de chegadas e de 
saudades, ainda que simbólicas ou reduzidas, pode contribuir para a 
lembrança de que a dor é fruto de algo bom que fora vivido outrora. 
Compreender os ganhos, evocar boas lembranças dos entes queridos 
também faz parte da elaboração do luto. Convoque a todos, inclusive as 
crianças, para que também entendam que algo ocorreu. É uma oportu-
nidade de aprendizado até mesmo para elas. A vida exige lutas diárias 
para que o encontro com o que há de mais enlutado dentro de si seja 
sereno, gradual e resiliente.





Cotidiano

O luto e a possibilidade de ressignificar 
a morte em memoriais digitais
Tamires Coêlho identifica mudanças nos usos 
das redes sociais e no jornalismo

A popularização dos sites de redes sociais reconfigurou muitas 
práticas, afetou a sociabilidade e a circulação de informações. Quando 
nos referimos às experiências da morte e do luto, não é diferente. Em um 
contexto no qual se discutem os termos de uso, a invasão de privacidade 
ou permanência de dados após a morte de quem possui um perfil de 
rede social, ou mesmo uma “comunicação póstuma online”, é impor-
tante falar de como as redes sociais estão atravessadas pela expressão 
do luto, sobretudo em tempos de pandemia, e como isso reverbera em 
meios de comunicação.

Trazer o luto e os rituais ligados à morte para as “linhas do tempo” 
dos perfis não se resume a episódios de espetacularização, mas traz à 
tona a complexidade própria de se processar a perda de alguém. Ainda 
que as plataformas possam rememorar constantemente a situação 
de luto, sugerindo posteriormente lembranças e compartilhamentos 
de momentos tristes, elas podem se tornar um lugar de conforto, de 
consolo, de partilha e mobilização coletiva em torno da memória de 
alguém, seja em perfis anônimos, ou em iniciativas que surgem com 
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a pandemia, como é o caso do projeto Inumeráveis, no qual voluntá-
rios escrevem um memorial dedicado às histórias de quem perdeu a 
vida após contrair o novo coronavírus. Além do site, as homenagens são 
publicadas também no Facebook e no Instagram do projeto.

A demanda por contar e humanizar quem “vira estatística” todos os 
dias é fruto de um trabalho poético, sensível, empático. Não precisamos 
saber se as pessoas tinham doenças crônicas ou comorbidades, mas se 
elas eram felizes, o que faziam no cotidiano, como viviam. Milhares de 
mães e pais, filhas e filhos, grandes amores de alguém, inesquecíveis e 
impossíveis de caber em um número cruel que aumenta assustadora-
mente todos os dias. Mais que isso, é uma recusa ao discurso jornalístico 
que passou a naturalizar dígitos a mais, números sem nome, sem rosto, 
sem família, sem sonhos.

O jornalismo não só entendeu o recado (e toda a crítica ao jeito assép-
tico de informar) como mudou o tom da cobertura no caso da Globo: em 
6 de maio, ao anunciar 8.500 vítimas, William Bonner problematizou a 
banalização das mortes no Jornal Nacional; dias depois, a ilustração do 
coronavírus no JN foi substituída por fotos de vítimas reais, em uma 
tentativa de comover o público. A capa do jornal O Globo sobre as 10 mil 
mortes se converteu em um memorial impactante. O G1 também criou 
um memorial de vítimas, menos poético e afetivo que o do Inumeráveis, 
mas mais humano que as estatísticas publicadas até então. Em 20 de 
junho, o anúncio mais humanizado das 50 mil mortes pelo JN rever-
berou nas redes sociais, assim como em vários jornais, com destaque à 
capa d’O Estado de S.Paulo.

A melhor definição para tensionar a falta de humanidade com que as 
vítimas são tratadas nos discursos oficiais e na naturalização da morte 
do outro (que não nos afeta) está na descrição do Inumeráveis: “não há 
quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa”.



Política - Governo
Os desmandos bolsonaristas continuam em alta. Quem não se adapta ao 
governo é descartado. O ministério da Saúde é cada vez mais militarizado 
e o ministério da Educação permanece à deriva. Nas lives, Bolsonaro não 
esconde seu descaso com a pandemia e total despreparo. 

A militarização do ministério da Saúde 
em meio à pandemia
Lucianna Furtado ressalta a intervenção em curso

Antes mesmo de completar um mês no cargo, Nelson Teich, pediu 
exoneração. Tanto ele quanto Luiz Henrique Mandetta enfrentaram 
disputas similares com o presidente Jair Bolsonaro: com base em 
estudos científicos, incentivaram as práticas de isolamento social e 
demonstraram resistência ao uso da cloroquina e seu derivado, hidroxi-
cloroquina, como tratamento para a Covid-19. Por determinação presi-
dencial, o laboratório das Forças Armadas ampliou significativamente a 
produção do medicamento, passando de cerca de 250 mil comprimidos 
a cada dois anos para 500 mil por semana.

Com a saída de Teich, o general do Exército Eduardo Pazuello — até 
então, secretário-executivo do Ministério da Saúde — assumiu interina-
mente o cargo, apesar de não ter qualquer formação na área da saúde. 
Na semana seguinte, foi publicado o novo protocolo para tratamento 
de Covid-19, autorizando o uso da cloroquina para todos os estágios 
da doença — inicialmente, sem a assinatura de especialistas técnicos ou 
médicos como responsáveis, acrescentando-as no dia seguinte, mas sem 
a assinatura do ministro interino.
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Pouco depois, foi divulgada uma pesquisa com dados de 96 mil 
pacientes de Covid-19, o maior estudo até então, indicando que o uso 
de cloroquina e hidroxicloroquina apresentou maior risco de arritmia 
e morte. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde suspendeu 
estudos com a substância, e países como França e Itália proibiram 
seu uso para tratar a Covid-19. O ministério da Saúde não se abalou, 
mantendo a autorização mesmo em casos leves, enquanto o presidente 
Bolsonaro comemorou a doação de 2 milhões de doses de hidroxicloro-
quina dos Estados Unidos ao Brasil. Pazuello foi oficializado no cargo de 
ministro interino da Saúde em 3 de junho e informou à sua equipe que 
deve permanecer por, pelo menos, mais três meses.

Ir na contramão de entidades nacionais e internacionais da saúde 
é uma tarefa fácil para um ministério onde os especialistas da área se 
tornam cada vez mais escassos. O ministro interino nomeou cerca de 20 
militares em cargos estratégicos para lidar com a pandemia, somando 
a outros 20 já nomeados durante a gestão de Teich, em substituição a 
epidemiologistas e especialistas em saúde pública demitidos com a saída 
de Mandetta. Foi nesse período, aliás, que o próprio general Pazuello 
entrou para o ministério como secretário-executivo.

Além da falta de qualificação técnica para conduzir a pasta, o cenário 
aponta para outros riscos, como a já intensa subnotificação dos casos 
de Covid-19 e a possibilidade de supressão dos dados para influenciar a 
opinião pública sobre a pandemia. Recentemente, o Centro de Comu-
nicação Social do Exército censurou os termos “isolamento social” e 
“distanciamento social” em comunicados oficiais sobre o coronavírus, 
para evitar uma “dissonância indesejável em termos de interpretação”.

A militarização da pasta mais exposta aos holofotes, no mesmo 
período em que a rejeição ao presidente Bolsonaro bate recordes, é um 
alerta ensurdecedor do autoritarismo de seu governo. Realizada sem 
maiores objeções em meio às crises sanitária e política que sufocam o 
país, essa intervenção militar no ministério da Saúde remonta a uma 
tragédia que já conhecemos, parecendo anunciar uma transição “lenta, 
gradual e segura” para o risco de militarização total do governo. Esta, 
como a história já nos mostrou, é uma transição rumo ao abismo.



Política - Governo

O último ato de Weintraub: fragilizar as já 
debilitadas políticas de ações afirmativas
Pâmela Guimarães-Silva e Olívia Pilar registram mais uma 
marca de uma figura nociva à Educação

Agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub foi contro-
verso em todo o percurso diante de uma das pastas mais importantes do 
Governo Federal. Seu último ato causou ainda mais alvoroço nas redes 
sociais e em outros meios midiáticos: ele revogou uma portaria que 
recomendava que programas de pós-graduação apresentassem planos 
de políticas de ações afirmativas para candidatos negros, indígenas e 
pessoas com deficiência para a entrada em cursos de mestrado e douto-
rado.

Com uma gestão marcada por falas preconceituosas, posiciona-
mentos questionáveis, bloqueio de verbas do orçamento destinado às 
universidades federais e cortes de bolsas de mestrado e doutorado, 
Weintraub deixou o cargo no dia 18 de junho; sua despedida ocorreu 
por meio de um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro publicado no 
Twitter. Se sua saída já seria tópico destinado de conversações, a revo-
gação da portaria amplificou o debate.

A medida jogou luz sobre a fragilidade das políticas afirmativas 
na pós-graduação. A Portaria 13/2016 não tinha peso normativo, mas 
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induziu diversos PPGs a criarem e apresentarem medidas e propostas 
para incluir pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, 
ampliando, assim, a diversidade étnica e cultural do corpo discente. 
Nesse sentido, segundo Venturini (2019), por decisão própria, entre 
2015 e 2018, os PPGs com Ações Afirmativas aumentaram 19 vezes.

A atitude foi criticada por diversas entidades e personalidades. 
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, apontou essa 
última ação de Weintraub como tendo baixa legitimidade. Três projetos 
para revogar o ato do ex-ministro foram apresentados no Senado, pelos 
senadores Randolfe Rodrigues, Eliziane Gama e Rogério Carvalho. 
A ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos) divulgou nota 
também fazendo o mesmo pedido. Aloizio Mercadante, que assinou a 
portaria, destacou o retrocesso da medida e o pouco trabalho desenvol-
vido pelo governo Bolsonaro para a educação brasileira.

A medida, imposta sem explicações, demonstra um caminho comum 
para a atual gestão à frente do país: o de causar tumultos e de se posi-
cionar contra qualquer política de equidade racial no ensino superior. 
Weintraub revogou a portaria já sabendo que deixaria o cargo e que, sem 
uma justificativa, seu ato seria algo não só amplamente criticado como 
também anulado pouco depois. Ao que parece, ele buscava mascarar os 
verdadeiros problemas que o país enfrenta, para além de tentar esconder 
sua passagem desastrosa e as próprias questões judiciais que ele preci-
saria encarar.

A medida adotada pelo ex-ministro da Educação foi revogada 
cinco dias depois pelo então ministro interino, Antonio Paulo Vogel 
de Medeiros. O momento, entretanto, marca o fim de uma passagem 
caótica, constrangedora e nociva a uma pasta que já demonstrava muitos 
problemas por si só, mais ainda frente a uma pandemia.



Política - Governo

“Invadam os hospitais e filmem tudo”, 
disse o presidente
Paulo Basílio expõe a estratégia 
enganadora e irresponsável

No dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 40 mil mortes e 800 
mil infectados por coronavírus (11 de junho), o presidente Jair Bolso-
naro sugeriu aos seus seguidores, por meio de uma live, que entrem em 
hospitais de campanha e hospitais públicos e filmem o interior para 
averiguar se os leitos estão de fatos ocupados como está sendo divul-
gado. Nesta mesma live, ele ainda reafirma que existe “ganho político” 
tanto no número de óbitos quanto no que ele chama de “suposta lotação 
dos leitos de UTI” (Unidade de Tratamento Intensiva).

A fala de Bolsonaro tenta reforçar uma teoria que prega uma suposta 
guerra política relacionada à pandemia do novo coronavírus. Dessa 
forma, existe uma tentativa de relativizar os números, bem como os 
efeitos desastrosos que a Covid-19 trouxe para o Brasil e para o mundo. 
De acordo com Bolsonaro, todas as unidades federativas, bem como 
todos os profissionais da saúde estão exagerando no número dos infec-
tados e dos mortos, numa tentativa de culpar o governo federal pelos 
problemas que assolam o Brasil decorrentes da Covid-19. Toda essa 
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teoria não faz o menor sentido, uma vez que a doença acometeu milhões 
pelo mundo.

A fala de Bolsonaro demonstra vários erros de conduta, beirando 
a incredulidade e até mesmo o crime (segundo o Ministro Gilmar 
Mendes), uma vez que é completamente inadequado um chefe de Estado 
estimular invasão de hospitais. É uma atitude insana que só tumultua 
e compromete ainda mais a situação dos hospitais, colocando mais 
pessoas em risco de contaminação. Essa declaração do presidente foi 
bastante criticada por vários políticos no Brasil.

No entanto, existe outra questão igualmente grave: pessoas que 
ouviram e acataram a consigna de Bolsonaro. Seguidores do presi-
dente chegaram a invadir um hospital do Rio de Janeiro; parlamentares 
aliados ao governo invadiram um hospital de campanha em São Paulo. 
Um grupo de cinco pessoas da mesma família entrou no Hospital Muni-
cipal Ronaldo Gazolla, uma unidade de tratamento da Covid-19 no 
Rio. A invasão causou tumulto em alas restritas, atingindo médicos e 
pacientes na tarde do dia 12 de junho (um dia após o pedido de Bolso-
naro). Segundo relatos de profissionais, uma das invasoras, muito alte-
rada, teria chutado portas, “derrubando computadores e até tentado 
invadir leitos de pacientes internados”.

Mesmo antes do pedido de invasão de Bolsonaro, no dia 4 de junho, 
Coronel Telhada (PP), Leticia Aguiar (PSL) e Sargento Neri (Avante), 
deputados estaduais de São Paulo, também invadiram o hospital de 
campanha montado no centro de convenções do Anhembi, na zona 
norte do estado. Registrando toda a ação por câmeras, os parlamentares 
acusaram a prefeitura de má gestão do dinheiro público, uma vez que 
o hospital, que suportava 1800 pacientes, funcionava com apenas 400. 
Ignoraram o fato de que as pessoas estavam sendo encaminhadas de 
outros hospitais para esse hospital, ao passo que fossem diagnosticadas 
com a Covid-19, já que o hospital de campanha é exclusivo para o trata-
mento da doença.

Tanto a fala de Bolsonaro quanto as atitudes motivadas por ela preo-
cupam a sociedade brasileira. O dono da principal cadeira do poder 
executivo federal não deveria se prestar ao ridículo de alimentar teorias 
da conspiração. A Covid-19 não é uma gripezinha, tampouco uma estra-
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tégia política para enfraquecer o presidente. Já ultrapassamos os 50 mil 
mortos e 1 milhão de casos.

É desesperador para todos e todas vivenciar tudo isso, e os profis-
sionais da saúde são os mais atingidos. Essas pessoas estão na linha 
de frente da pandemia; são eles que enfrentam o novo coronavírus de 
forma mais próxima e ainda têm que se defender da invasão de seu local 
de trabalho a partir de uma teoria sem qualquer fundamento. Como se 
não bastasse não ter um ministro da saúde e apresentar o protocolo de 
um medicamento que não tem eficácia confirmada, Bolsonaro desres-
peita os profissionais da saúde, as vítimas de Covid-19, seus familiares 
e demais cidadãos brasileiros, na tentativa de encobrir o número de 
mortes e de se desresponsabilizar perante a crise sanitária que nunca 
sequer tentou administrar.





Política - Governo

Sanfona na live de Bolsonaro “do bem”: 
mortos atrapalham o presidente
Pedro Pinto de Oliveira destaca o desrespeito 
presidencial aos mortos

Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro debochou 
da crise, ignorando a dor de familiares e amigos dos brasileiros mortos 
vítimas da Covid-19. “E daí?” foi a frase simbólica do descaso com os 
mortos. Bolsonaro parece acreditar que essas mortes não lhe dizem 
respeito. Com sincero e corajoso cinismo, lavou as mãos, fugindo da 
responsabilidade de liderar governadores e prefeitos no enfrentamento 
da tragédia nacional.

É preciso conhecer o contexto. Naquele momento, Bolsonaro assumiu 
um novo papel político, o de presidente conciliador. Essa atuação, coin-
cidentemente, começou a partir da prisão do seu ex-amigo do peito, 
Fabrício Queiroz, acusado de ser o operador financeiro do filho Flávio 
Bolsonaro e acusado de envolvimento com a milícia carioca.

Bolsonaro, egoísta militante, que só pensa em si e nos filhos, que 
estimula o radicalismo entre seus seguidores, agora é o Jair “do bem”. 
O papel causa uma natural estranheza em um ator que em 30 anos foi 
conhecido pelo papel de político de direita radical. No seu velho papel, 
Bolsonaro ganhou fama, sempre buscando a melhor performance de 
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ódio e interpretando falas de declarações apaixonadas à tortura e à dita-
dura. Agora, no papel do Jair “do bem”, as mortes dos outros importam, 
sensibilizam e tocam seu coração.

Na sua tradicional live de quinta à noite, o presidente da República, 
homem “do bem”, fez uma tragicômica homenagem aos mortos pela 
pandemia. Convocou o presidente da Embratur, Gilson Machado, para 
tocar “Ave Maria”, na versão sanfona, em homenagem às vítimas da 
Covid-19.

Mas entre a intenção e o gesto, a lógica de Bolsonaro, do desprezo 
pelos mortos e lamento pelo vírus que veio só para prejudicar o seu 
governo, continua bem viva. Antes da Ave Maria na sanfona, o presi-
dente lembrou que o vírus e os mortos atrapalharam o seu governo, 
lamentando o sofrimento da economia:

“Estava voando o turismo, crescendo 10%, veio esse vírus aí e botou 
o turismo lá embaixo, foi um dos setores que mais sofreu”, disse o presi-
dente.

Uma homenagem tocante e ligeira.
O presidente da Embratur, então, executou a peça musical, “assassi-

nando” a Ave Maria com sua sanfona desafinada, e o presidente Bolso-
naro deu por encerrada a homenagem, passando para outros assuntos 
no varejo da sua live.

Duas considerações finais:
Não há saída: em algum momento no mundo dos vivos, o presidente 

terá que prestar contas aos mortos e das mortes. Prestar conta da sua 
omissão, do escárnio e da colaboração para dividir e confundir o país 
sobre as corretas orientações de saúde pública a serem seguidas.

O papel que assumiu de Bolsonaro “do bem” é de um ator canastrão e 
com prazo para acabar a temporada do inusitado espetáculo. O contexto 
político é de colocar panos quentes, tentando pacificar as relações insti-
tucionais com o Congresso e STF. O Bolsonaro “do mal” não está morto, 
foi apenas “congelado”. Vai voltar mais vivo do que nunca, tão logo as 
condições sejam favoráveis à performance do radicalismo, estímulo ao 
ódio, ao deboche e à divisão social.



Política - País
A postura do governo ecoa nas ações de seus seguidores — e o bolsonarismo 
continua a revelar o autoritarismo que lhe é constituidor.

Sara Giromini como um 
espelho do bolsonarismo
Tamires Coêlho e Cecília Sousa analisam a incoerente 
(mas estratégica) trajetória da líder dos 300 do Brasil

De “feminista” radical a extremista conservadora. Resumir as esco-
lhas políticas antagônicas da jovem paulista Sara Fernanda Giromini, 
de 28 anos, ao longo de sua breve trajetória política, poderia nos levar 
a essa tentativa de síntese, mas os caminhos são bem mais complexos. 
Entre 2012, quando a jovem passou a se autodenominar Sara Winter e 
representava no Brasil o grupo Femen, e 2020, quando ela é presa por 
liderar um grupo de bolsonaristas denunciados por fazer apologia ao 
nazismo e atentar contra a democracia, muitas foram as mudanças expe-
rimentadas por ela e pelo país. Qualquer tentativa de síntese não daria 
conta de expressar o que essa trajetória diz sobre a figura de Giromini e 
sobre o próprio Brasil.

Sara Giromini se projetava publicamente como representante no 
Brasil do grupo feminista radical Femen, de origem ucraniana e famoso 
mundialmente por intervenções públicas que utilizam a nudez como 
forma de protesto. Como ativista feminista, tentou uma vaga no BBB 
em 2014 para combater o “machismo em geral”. Depois de expulsa do 
Femen, já não mais pedia cassação de Bolsonaro como antes e tornou-se 
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curiosamente uma aguerrida defensora do bolsonarismo e de valores 
alinhados ao conservadorismo de ultradireita. Passou a se definir como 
“ex-feminista” e ativista “pró-vida e pró-família”, ocupando, de junho 
a outubro de 2019, o cargo de coordenadora-geral de Atenção Inte-
gral à Gestante e à Maternidade do Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos. Conforme consta no seu site1, hoje atua como 
“consultora particular” no mesmo Ministério.

Além disso, liderou algumas dezenas de apoiadores do presidente 
sob o nome de “300 do Brasil” (referência ao filme “Os 300 de Esparta”, 
sobre guerreiros gregos), investigado por organização e financiamento 
de atos antidemocráticos. O nome social escolhido pela bolsonarista, 
“Sara Winter”, é estrategicamente oculto em muitas reportagens (sobre-
tudo em telejornais da Rede Globo), cuja possibilidade de referência ao 
pseudônimo de uma apoiadora nazista britânica traria, por si só, grande 
prejuízo à narrativa jornalística. A associação inclusive não poderia 
fazer mais sentido, já que, dias antes do assassinato de George Floyd, em 
protesto feito em maio de 2020, um acampamento dos “300” liderado 
por Giromini emulou ações do movimento supremacista e racista Ku 
Klux Klan (KKK) em frente ao Supremo Tribunal Federal com tochas 
e máscaras, o que contrasta completamente com a caracterização dada 
por seu advogado de uma “mãe de família, patriota, temente a Deus”. O 
acampamento foi removido da Esplanada dos Ministérios pelo governo 
do Distrito Federal em 13 de junho, em virtude das medidas restritivas 
adotadas durante a pandemia de Covid-19.

Suspeita de se envolver em ataques contra o STF e o ministro 
Alexandre de Moraes, que levaram à expulsão dela do partido DEM, 
Sara foi presa, em seguida foi solta com tornozeleira eletrônica e medidas 
de restrição, além de ter suas redes sociais suspensas. Mas nada disso 
arrefeceu sua vontade de exposição nos meios de comunicação: veio 
o anúncio público de seu noivado e casamento relâmpago quase que 
instantaneamente, provavelmente na tentativa de mudar a pauta do dia.

Sara Giromini talvez seja, hoje, um espelho fiel, a representação mais 
emblemática e simbólica do bolsonarismo, que diz defender a vida e 

1. https://www.sarawinter.com.br/
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aposta na “política de morte”: gosta de estar sob holofotes, faz apologia ao 
armamento da população, expõe abertamente posturas racistas, é agres-
siva e faz ameaças a autoridades e ao STF sem medo de punição, tem um 
currículo duvidoso (sem comprovação), desrespeita toda a humanidade 
ao defender o nazismo, subverte valores cristãos e democráticos, é inves-
tigada de participar ativamente de um sistema de compartilhamento de 
fake news que mata pessoas todos os dias. A aparente incoerência de 
suas ações é estrategicamente pensada para “causar” e ocupar espaços 
midiáticos a qualquer custo, disseminando o pior do conservadorismo 
tupiniquim e promovendo um verdadeiro desserviço à sociedade e a 
movimentos de luta contra a desigualdade de gênero.





Cenário Internacional
Enquanto a pandemia e os problemas sociais e econômicos se alastram, 
o presidente dos Estados Unidos amplia seu histórico de idiotices e 
mediocridades, muitas das quais copiadas pelo presidente do Brasil. Na 
França, a população se adapta ao pós-confinamento. Os projetos futuros 
foram substituídos por planos de curto prazo, e o agir coletivo se tornou 
prioridade.

Trump: the American Idiot
Ricardo Duarte analisa a performance do 
presidente norte-americano

No ano das eleições presidenciais nos EUA, a pandemia embaralhou 
os planos de Trump para a reeleição. Ao escapar do impeachment em 
janeiro, Trump caiu no acontecimento da Covid-19. E o ataque a Bagdá 
se tornou mero detalhe no histórico de idiotices trumpistas. O movi-
mento #BLM e as mortes pelo coronavírus se apresentaram gigantes 
diante da mediocridade trumpista. Tanto lá quanto aqui, no Brasil, com 
o nosso “trump dos trópicos”, o que se vê nas mídias seria uma compe-
tição para saber quem será o presidente mais idiota das Américas em 
2020.

E a pandemia se alastra debaixo dos narizes dos governos. Estados 
populosos como Califórnia, Texas e Flórida (esses dois últimos repu-
blicanos) voltam a fechar a economia, junto com mais 13 estados que 
pausaram a reabertura econômica. A situação piora entre jovens com 
menos de 35 anos nos estados do sul. A cada dia os EUA batem recordes 
de novos casos.

Trump se recusa a usar máscara. Diz não querer parecer idiota diante 
da imprensa. Líderes republicanos literalmente se afastam do presi-
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dente (inclusive o vice Mike Pence). Trump, o american idiot, encara 
a máscara como uma declaração política contra ele. E seus eleitores 
idiotas o seguem. Isso porque Joe Biden apareceu de máscara.

Na dinâmica do ano eleitoral nos EUA talvez se imagine que exista 
uma agenda caipira global associada ao populismo e à extrema direita 
contra a civilização nas metrópoles cosmopolitas (defensora dos direitos 
civis). Mas tanto as idiotices de lá quanto as daqui, com o nosso “trump 
dos trópicos”, só nos mostram que estamos diante de uma competição 
para saber quem é o presidente mais idiota das Américas.



Cenário Internacional

A vida pós-confinamento na França: 
é possível um retorno à normalidade 
no curto prazo?
Camila Cesar e Camila Salles relatam as alegrias e 
incertezas do processo de reabertura

Após dois meses de confinamento total, a França e outros países da 
Europa, como a Itália e a Espanha, começaram gradualmente a retomar 
suas atividades em maio. Na França, a abertura de alguns museus e das 
famosas “terrasses” de bares, cafés e restaurantes ao público em 2 de 
junho, entre outros, oficializou a entrada do país na segunda fase do 
desconfinamento. Mas se a retomada desse hábito tipicamente francês 
dá a sensação de um retorno à vida normal, a necessidade do distancia-
mento social, o noticiário nacional e internacional e a ausência de datas 
para abertura das fronteiras mostram que a ameaça da pandemia ainda 
está longe de ir embora.

Embora arriscada de um ponto de vista sanitário, a retomada grada-
tiva das atividades se apresenta, portanto, como um imperativo econô-
mico incontornável e, até agora, tem sido bem-sucedida. A prova é que 
no dia 5 de junho, o médico e presidente do Conselho Científico, Jean-
-François Delfraissy, afirmou pela primeira vez que a epidemia estava 
sob controle na França e, inclusive, defendeu uma flexibilização das 
regras sanitárias. Isso não quer dizer que o vírus não está mais presente 
em solo francês, mas que ele circula numa velocidade lenta.
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Claro que a retomada progressiva de hábitos que haviam ficado para 
trás, como a frequentação das “terrasses” ou das reuniões familiares e 
de amigos causa certa estranheza para quem seguiu à risca o confina-
mento. Sair pelas ruas e ver bares cheios traz uma agradável sensação 
de que o pior já passou e de que as coisas tendem a melhorar daqui em 
diante. Ao mesmo tempo, ver as pessoas sem máscaras e sem necessaria-
mente manter a distância de segurança causa certo mal-estar, visto que 
uma segunda onda de contaminação no outono não está completamente 
descartada. De todo modo, o que já ficou claro é que os dois meses de 
confinamento restrito foram fundamentais para que possamos, agora, 
aos poucos retomar nossos velhos hábitos e buscar entender o que será 
esse “novo normal” pós pandemia.

Diante de uma longínqua melhora da situação no Brasil, que ainda 
atravessa a fase crítica da pandemia, e da progressiva abertura da França 
e da Europa em geral ao seu ritmo normal, vemos muitos de nossos 
projetos pessoais e profissionais para este ano serem adiados ou repro-
gramados sem saber realmente em que momento eles poderão ser reto-
mados. A saudade da família e dos amigos se transforma em angústia 
diante da incerteza sobre quando poderemos revê-los. No aguardo de 
previsões mais precisas, a solução é literalmente aprender a viver um dia 
de cada vez, fazer planos no curto prazo e encarar o desconfinamento 
como mais uma etapa que coloca à prova nossa capacidade de agir cole-
tivamente.



Grupos Vulneráveis
Migrantes, pessoas com deficiência, mulheres, crianças, negros. A 
pandemia evidencia diferentes barreiras que impedem o acesso à igualdade 
de direitos e configuram a fragilidade de grupos colocados à margem.

Entre o coronavírus, o isolamento e o 
fechamento preventivo de fronteiras
Angerlin Rangel revela os desafios de ser migrante

É inquestionável o nível de expansão do novo coronavírus, também 
chamado “doença de viagem”, que chegou ao sul global e se estabe-
leceu para revelar suas vulnerabilidades, sobretudo em questões de 
saúde pública. Alguns especialistas pontuam que, mesmo antes da 
pandemia ser declarada em nível mundial, a América Latina já regis-
trava um aumento dos índices de pobreza, a persistência das desigual-
dades e o descontentamento generalizado. A expansão do coronavírus 
expôs a fragilidade do já malsucedido Estado de bem-estar social e das 
promessas de inclusão da democracia, acentuando as lacunas históricas 
de desigualdade e pobreza.

Também deu visibilidade aos segmentos mais invisíveis, pois se 
é certo que a pandemia impacta a todos os setores da população, 
também é certo que não afeta a todos igualmente. Os migrantes, por 
exemplo, compõem um dos grupos mais prejudicados, visto que alguns 
dependem de trabalhos informais, com salários que não são fixos, além 
de, em muitos casos, não contarem com documentação do país. Isso 
significa que as pessoas migrantes não são afetadas da mesma forma, 
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já que a situação irregular as expõe a condições de desproteção social e 
legal. Dessa forma, a regularização migratória é a chave para a inclusão 
na sociedade de destino, pois supostamente facilita o acesso aos serviços 
sociais e, hoje, sobretudo à atenção sanitária. A verdade é que, no marco 
da quarentena e do fechamento de muitas empresas, os migrantes se 
somam ao rol das pessoas desempregadas, sem possibilidade de receber 
um salário e, pela sua situação irregular, não conseguem sequer acessar 
os benefícios disponibilizados por alguns governos para sanar a crise da 
população mais vulnerável.

Como se não bastasse, o confinamento obrigatório ocorre em um 
cenário darwiniano, onde sobrevivem os mais fortes e todos disputam 
os poucos recursos disponíveis, laborais, salariais, sanitários e assim 
sucessivamente. Nacionais e migrantes lutam por sair vencedores de 
uma competição por recursos escassos, onde disputam em condições 
desiguais. A tudo isso se soma o fechamento “preventivo” das fronteiras 
como aposta inicial dos Estados, uma medida que auxilia na contenção 
do vírus mas que restringe o movimento de pessoas e mercadorias e, 
consequentemente, implica o fechamento das fronteiras dos princi-
pais destinos dos migrantes. Em síntese, os Estados voltam seu olhar 
para dentro como uma necessidade de proteção, porém a incerteza em 
relação ao futuro da mobilidade internacional é a protagonista.

As respostas não devem apenas contemplar a contenção do vírus: é 
necessário que articulem a proteção social com medidas direcionadas 
ao atendimento das demandas mais urgentes e à garantia dos direitos de 
todas as pessoas, em condições de igualdade e justiça social. Ainda que 
seja difícil projetar o cenário pós-pandemia, ou com pandemia perma-
nente, é certamente necessário que não retornemos à situação anterior 
ao coronavírus.



Grupos Vulneráveis

O isolamento social imposto às 
pessoas com deficiência
Thais Araujo evidencia a falta de acessibilidade 
como fator excludente

Cerca de 45 milhões de brasileiros e brasileiras têm algum tipo de 
deficiência, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), no ano de 2010. São pessoas que normalmente 
enfrentam situações de isolamento social mesmo fora de qualquer 
pandemia. Em razão da falta de acessibilidade materializada em barreiras 
físicas e comunicacionais, por exemplo, as pessoas com deficiência têm 
seu acesso ao lazer, à cultura, à educação e a outras atividades simples e 
complexas do cotidiano negado ou restringido.

A acessibilidade é vista, com frequência, como favor e não um direito, 
embora o Brasil tenha, desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que “se 
destina a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania”.

No fim do ano passado, o empresário catarinense Luciano Hang, dono 
da rede varejista Havan e notável apoiador de Jair Bolsonaro, publicou 
um vídeo em suas redes sociais reclamando, entre outras coisas, da obri-
gação de colocar piso tátil e de disponibilizar cadeira de rodas auto-
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mática em uma de suas lojas, na cidade de Chapecó (SC). As críticas 
ao que chamou de burocracia provocaram manifestações de militantes 
da inclusão dos PcDs, que consideraram as declarações do empresário 
desrespeitosas.

Por serem alvo de comportamentos discriminatórios persistentes 
em nossa sociedade e temendo exclusão no atendimento durante a 
pandemia da Covid-19, os integrantes da Rede Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência lançaram recentemente o manifesto Todas 
as Pessoas Importam. O manifesto solicita com urgência que o Estado 
brasileiro e seus agentes, principalmente os profissionais de saúde, asse-
gurem o cumprimento rigoroso das normas constitucionais e infracons-
titucionais que garantem às pessoas com deficiência e suas famílias o 
acesso a direitos em situações de emergência humanitária. Na prática, 
as entidades querem evitar que ocorram no Brasil situações semelhantes 
às que estão sendo investigadas nos Estados Unidos. Lá ativistas denun-
ciaram abandono de pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral 
e autismo que contraíram a Covid-19, e que não estariam sendo aten-
didas sob o argumento de falta de equipamentos e da suposta forma 
mais lenta que essas pessoas responderiam ao tratamento.

Neste momento, em que muitos praticam o isolamento social e 
queixam-se de terem limitado o direito de ir e vir em prol da saúde 
da coletividade, talvez seja possível compreender as dificuldades que 
a falta de acessibilidade impõe aos cidadãos e às cidadãs com defici-
ência a qualquer tempo. Também em benefício da coletividade, é funda-
mental ampliar as vozes que cobram das autoridades e de cada um de 
nós a eliminação das hostilidades urbanas, que não apenas dificultam 
ou impedem as pessoas com deficiência de saírem de casa e circularem 
pelos espaços das cidades, mas também as empurram para uma reali-
dade em que muitos outros direitos, como consequência, são negados.



Grupos Vulneráveis

O surdo e o deficiente 
auditivo em meio à pandemia
Laura Queiroga expõe as barreiras comunicacionais 
no acesso à informação

As máscaras faciais têm sido uma importante medida para evitar o 
contágio do coronavírus. Seu uso, porém, dificulta muito a vida de uma 
parcela marginalizada e invisível da sociedade: os surdos e as pessoas 
que possuem algum tipo de deficiência auditiva.

Essas pessoas, em sua maioria, necessitam da comunicação visual, ou 
seja, fazem a leitura labial para compreender o diálogo e a comunicação. 
Além de ter mais obstáculos em tarefas simples do dia-a-dia, como 
conversar com o caixa de supermercado, as pessoas com deficiência 
auditiva sofrem com outro grave problema: as informações cruciais 
sobre a Covid-19 não chegam para elas.

Apesar de a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), ser obrigatória em 
todos os pronunciamentos oficiais, a mensagem nem sempre é compre-
ensível, o que os torna totalmente à mercê de seus familiares ou outros 
surdos, que por muitas vezes passam a mensagem picada e incompleta. 
A sensação de incerteza diante do que está acontecendo em sua volta 
desencadeia crises e danos emocionais. Segundo uma pesquisa da 
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a crise aguda de ansiedade 
pulou de 8,7% para 14,9% e o de estresse agudo foi de 6,9% para 9,7%.

A falta de iniciativa do poder público para proteger os direitos das 
pessoas com deficiência é um agravante que precisa ser solucionado o 
quanto antes para evitar resultados catastróficos.



Grupos Vulneráveis 

Violência contra a mulher em 
tempos de isolamento social
Vera França e Chloé Leurquin alertam sobre a 
perigosa mistura de machismo e confinamento

Vai levar um tempo até nos darmos conta de todos os danos cola-
terais provocados pela Covid-19 — como se não bastassem a doença e 
as mortes. A economia é o aspecto mais lembrado, mas vários outros 
problemas se acentuaram durante a pandemia. A violência doméstica é 
um deles, bem como o feminicídio, conforme noticiado por várias agên-
cias e evidenciado pelos dados já disponíveis.

A OMS alertou que, na Europa, durante o confinamento, houve, 
só no mês de abril, um aumento de 60% nas denúncias de mulheres 
vítimas de violência doméstica, em comparação com o mesmo mês do 
ano passado.

No início da pandemia, a ONU alertou para o possível aumento de 
casos desse tipo de violência e ressaltou a importância de um cuidado 
especial com as vítimas na América Latina e no Caribe. Confirmando 
esse alerta, a América Latina teve um grande aumento de casos de 
violência doméstica e de feminicídios durante a pandemia. Na Colômbia, 
o crescimento foi de 50% nos registros de abuso doméstico; no México, 
as chamadas de emergência que relatam ataques a mulheres também 
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cresceram aproximadamente 50%. Quanto ao feminicídio, os casos na 
Venezuela aumentaram 65%.

No Brasil, entre março e abril deste ano, os casos de feminicídio cres-
ceram 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo 
com um levantamento feito em 12 estados e divulgado no início do mês 
de junho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Acre, especifi-
camente, teve um aumento de 300% dos casos. No estado de São Paulo, 
entre 24 de março e 13 de abril, o número de mulheres assassinadas 
dentro de casa quase dobrou, em comparação com 2019.

Frente a esse quadro, algumas iniciativas estão sendo tomadas — 
porém, tímidas e nitidamente insuficientes:

O governo federal, através do ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves, lançou em 
meados de maio uma campanha contra violência doméstica, porém com 
o foco disperso — abrangendo outros grupos, como idosos, pessoas com 
deficiência, crianças e adolescentes. A despeito de serem as mulheres 
as principais vítimas de violência doméstica (e do aumento de casos 
durante o isolamento social), a campanha é genérica, nega a desigual-
dade de gênero e apenas enfatiza canais de denúncia já existentes;

Em 10 de junho, a Câmara aprovou um projeto de lei que garante 
atendimento presencial para casos de violência doméstica durante a 
pandemia. O projeto já havia sido aprovado em maio, mas o texto foi 
alterado pelo Senado e voltou para a Câmara para, em seguida, ser enca-
minhado à sanção presidencial. Ou seja — caminha lentamente;

A empresária Luiza Trajano, dona da Magazine Luiza, lançou em 
2018 uma campanha para estimular a denúncia contra a violência 
doméstica utilizando a hashtag #EuMetoAColherSim. Em 8 de março 
de 2019, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, a marca reforçou 
a hashtag anterior e incluiu em seu app um botão de denúncia para casos 
de violência, ligado ao canal de denúncias 180. Em 2020, com o aumento 
de números de casos de violência contra mulheres, devido ao isola-
mento social, a loja reforçou a campanha e utilizou a seguinte chamada: 
“Ei, moça! Finja que vai fazer uma compra no app Magalu. Lá tem um 
botão para denunciar a violência contra a mulher”. A campanha publici-
tária, entretanto, recebeu críticas por ser avaliada como oportunista e a 
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ferramenta foi considerada inútil. Reagindo à crítica, Magalu se propôs 
a fazer atualizações no botão de denúncia;

O vídeo Call foi criado pelo Instituto Maria da Penha, em parceria 
com as agências de publicidade F. e Vetor Zero. Ele faz parte de uma 
campanha que visa à conscientização de mulheres vítimas de violência 
doméstica, mas também a criação de uma rede de apoio nesse momento 
de isolamento social;

Outra campanha, Sinal Vermelho para a violência doméstica, foi 
lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magis-
trados Brasileiros e pretende incentivar as vítimas de violência domés-
tica a denunciar agressões nas farmácias. A vítima só precisa mostrar 
um X vermelho na palma da mão (feito com caneta ou batom, por 
exemplo), para que o atendente ou farmacêutico entenda do que se trata 
e acione a polícia. Cerca de 10 mil farmácias de todo o país são parceiras 
na iniciativa.

Mesmo insuficientes, essas campanhas são indicativas de uma reali-
dade significativa: o aumento da consciência sobre a violência contra 
as mulheres. O governo deveria ser o carro-chefe no combate rígido e 
persistente do feminicídio e do machismo que o sustenta; em contra-
partida, quase não houve gastos com os mais vulneráveis, inclusive no 
combate à violência contra a mulher. Enquanto o governo nem combate 
a pandemia nem assume o problema enquanto problema público, é 
preciso que essa consciência — e a intolerância contra toda forma de 
violência de gênero — cresça(m) enquanto denúncia, mas também sob 
a forma de ações afirmativas e de combate.





Grupos Vulneráveis

O racismo que matou Miguel
Cecília Sousa e Fabíola Souza denunciam 
as vidas negligenciadas

Mesmo com a pandemia, a empregada doméstica Mirtes Renata 
Santana de Souza, mulher negra, moradora da periferia do Recife, conti-
nuou com sua rotina de trabalho em um apartamento de luxo no centro 
da capital de Pernambuco. Não tendo com quem deixar o filho, levou o 
pequeno Miguel Otávio, de 5 anos, para o trabalho.

Ao sair com o cachorro dos patrões para passear, Mirtes deixou 
Miguel aos cuidados de sua empregadora, Sari Gaspar Côrte Real, 
mulher branca da elite pernambucana, que fazia as unhas. Com a saída 
da mãe, Miguel começou a chorar e se dirigiu ao elevador em busca 
dela. As imagens de vigilância mostram o momento em que Sari aperta 
o botão do elevador que se fecha com o menino sozinho.

O desfecho da atitude negligente de Sari foi a morte de Miguel, que 
caiu do nono andar do prédio. A mãe só soube dos detalhes da queda 
após o enterro do filho. Mirtes, que sempre cuidou dos filhos de Sari 
com carinho e zelo, não teve a mesma retribuição da empregadora.

Para além da tragédia que representa, a morte do menino Miguel está 
carregada de símbolos que são, em verdade, manifestações concretas e 
visíveis da desigualdade atroz que atravessa as relações sociais no nosso 
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país. Mirtes levou o filho ao trabalho por não ter com quem deixá-lo, 
expondo a maternidade aos riscos a que expôs: isso revela a desigual-
dade nas relações de gênero, que todos os dias sobrecarrega e mata 
mulheres no Brasil.

Do mesmo modo, o fato de Mirtes trabalhar em plena pandemia 
e contrair Covid-19 do patrão revela a herança escravocrata que recai 
sobre o trabalho doméstico: mesmo não sendo serviço essencial, vem 
sendo exercido como se o fosse, vulnerabilizando a vida das trabalha-
doras, mulheres negras em sua imensa maioria.

Como se não bastasse, o caso também expõe a herança patrimonia-
lista do Estado brasileiro. De acordo com a imprensa, Mirtes estava, 
sem saber, lotada como servidora da prefeitura onde Sérgio Hacker, seu 
empregador, é prefeito. Ou seja, o salário que recebia mensalmente para 
trabalhar no ambiente privado da casa era pago não pelos patrões, mas 
com dinheiro público.

Mas, sem dúvida, o símbolo máximo dessa morte é o racismo, que 
permeia as relações sociais no nosso país e condena corpos negros à 
desumanização e, consequentemente, à inexistência por meio da elimi-
nação. Mesmo criança, Miguel habitava um corpo negro, inevitavel-
mente afetado pelo olhar racista que desumaniza e mata. Por acontecer 
em meio aos protestos em nível mundial sobre o racismo, sua morte 
mobilizou a discussão sobre a temática racial no Brasil, inclusive por 
celebridades e políticos, e reforçou a urgência do aprofundamento da 
discussão suscitada nas redes sociais pela hashtag #vidasnegrasim-
portam.

Por fim, cabe ressaltar o protecionismo em torno da imagem de Sari. 
Tanto a polícia quanto a imprensa não divulgaram o nome da empre-
gadora, que mais tarde foi revelado por Mirtes. Como a própria Mirtes 
destacou, a diferenciação na condução do caso é evidente. Presa em 
flagrante, Sari pagou 20 mil reais de fiança e aguarda investigação em 
casa. Mirtes, no entanto, provavelmente não teria a mesma sorte se a 
situação ocorresse com um dos filhos da patroa. Primeiro porque não 
teria essa quantia em dinheiro e, segundo, porque a “licença” para ser 
negligente vale apenas quando o filho é da empregada.



Saúde
A chance de um tratamento rápido e barato — ainda que não comprovado 
— veio ao encontro dos interesses do governo brasileiro que quer escapar 
do problema sem esforços.

Cloroquina: a “fórmula mágica” 
para acabar com a Covid- 19?
Vívian Campos explica os interesses e riscos na 
divulgação de uma suposta cura

A cloroquina é um medicamento já conhecido e utilizado no Brasil 
para doenças como artrite, lúpus eritematoso, doenças fotossensíveis e 
malária. Mas a utilização para o tratamento da Covid-19 é inédita, e 
essa prática é conhecida como off label, que é quando um fármaco é 
utilizado para uma indicação diferente daquela que foi autorizada pelo 
órgão regulatório no país.

Em 08 abril, um polêmico cientista francês, chamado Didier Raoul, 
da Universidade de Medicina de Marselha, apresentou um estudo cien-
tífico, com algumas falhas metodológicas sobre o uso do medicamento 
contra a Covid-19. A pesquisa dele concluía que a hidroxicloroquina, 
associada ao antibiótico azitromicina e administrada imediatamente 
após o diagnóstico da Covid-19, seria um tratamento seguro e eficaz 
contra a doença. Pesquisadores pares de Didier criticaram a metodologia 
do estudo e também o grupo reduzido de pacientes pesquisados, cerca 
de 30 pessoas. Eles alertaram sobre a necessidade de análises mais apro-
fundadas e sobre os efeitos colaterais da droga, como arritmia cardíaca, 
especialmente devido ao fato de que os pacientes com Covid-19 apre-



DIÁRIO DA QUARENTENA298

sentam maior fragilidade do ponto de vista cardiovascular, provocada 
pela doença.

Contudo, esses resultados iniciais ganharam ressonância mundial e 
chamaram a atenção de diversos governantes por todo o mundo, espe-
cialmente do presidente americano, Donald Trump e de seu assecla 
brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, que passaram a defender publica-
mente o uso do medicamento como sendo a “verdadeira cura da Covid-
19”.

A lógica discursiva adotada por ambos deixava evidenciado que o 
problema da Covid-19 seria resolvido, porque agora haveria um medi-
camento para tratamento da doença. Mediante esse raciocínio, seria 
possível modificar a maneira como os países vinham conduzindo as 
medidas de contenção do vírus e, inclusive, indicar a liberação do isola-
mento social e a abertura plena da economia e de todas as atividades.

Com Eduardo Pazuello interinamente no ministério da Saúde, o 
governo tem adotado medidas controversas. Uma delas foi a publicação 
do protocolo de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para trata-
mento de casos leves da Covid-19, já que, até então, havia protocolo 
somente para casos graves. O documento gerou polêmicas, porque, 
inicialmente, não constava a assinatura de especialistas técnicos ou 
médicos como responsáveis, o que foi acrescido no outro dia, mas sem a 
assinatura do ministro interino.

Na verdade, até o momento, não há evidências científicas conclu-
sivas que comprovem a eficácia do uso off label da cloroquina e/ ou da 
hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19. Além disso, um estudo 
publicado em maio na revista científica inglesa The Lancet, realizado 
com mais de 96 mil pessoas internadas com sintomas da doença em 
671 hospitais de seis continentes, indicou que quem tomou hidroxiclo-
roquina e cloroquina teve aumento significativo do risco de morte pela 
Covid-19. Conforme os pesquisadores, não foi possível comprovar qual-
quer benefício da administração da cloroquina ou da hidroxicloroquina. 
Porém, em 04 de junho, três dos quatro autores do estudo que invalidou 
o uso da cloroquina e do seu derivado, a hidroxicloroquina, em casos de 
Covid-19, afirmaram não ser possível garantir a veracidade dos dados 
do estudo.
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Diante de todo esse cenário de controvérsias, a reflexão que fica é 
que as respostas da ciência necessitam de tempo e de maturação e não 
virão em meses. Já a fórmula até agora conhecida, e nem um pouco 
mágica, para tentar conter e evitar contaminação por Covid-19, é 
composta por medidas de isolamento e distanciamento social, higiene, 
políticas públicas que garantam saúde e condições econômicas e sociais 
adequadas para as pessoas sobreviverem neste período.





Religião
A Igreja se divide nos posicionamentos em relação ao governo, e a mistura 
entre religião e política abala valores democráticos.

Uma Igreja, divergentes vozes 
e muitos interesses
Fabíola Souza e Samuel Silveira discutem a relação 
entre redes de televisão e o governo

No início de junho, uma reportagem do Estadão denunciou um 
possível acordo entre líderes de veículos de comunicação de inspiração 
católica, o presidente Jair Bolsonaro e deputados da Frente Parlamentar 
Católica. A proposta de oferta de mídia positiva por parte dos veículos 
católicos, em troca de verbas do governo, dividiu opiniões e inflamou 
posicionamentos sobretudo entre fiéis e sacerdotes no país.

A reunião de que trata a reportagem foi realizada por videoconfe-
rência no dia 21 de maio e transmitida publicamente pelas redes sociais 
da presidência da República e pela TV Brasil. Participaram represen-
tantes de cinco redes de televisão de inspiração católica: Pai Eterno, Rede 
Vida, Canção Nova, Século 21 e Evangelizar, ficando de fora Aparecida, 
Horizonte, Nazaré e Imaculada.

Ainda que não tenha sido feita “na surdina”, foi a cobertura da 
imprensa que desencadeou a reverberação do acontecimento, cuja 
problematização se deu nem tanto pelo pedido de verbas — é comum 
que os veículos de comunicação negociem e recebam investimentos 
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publicitários da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) — 
e sim pela oferta de cobertura positiva do governo.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se manifestou 
no mesmo dia da veiculação da notícia, assinando sua nota oficial junto 
com outras instituições de referência: “recebemos com estranheza e 
indignação a notícia (…) A Igreja Católica não faz barganhas”. A nota 
também esclareceu que a CNBB não detém nenhum controle sobre 
os veículos de comunicação de inspiração católica, que seguem seus 
próprios estatutos e princípios editoriais.

Muito comentado nas redes sociais, o caso dividiu opiniões, expondo 
as divergências entre os fiéis da ala conservadora (mais ligada à Reno-
vação Carismática e que saiu em defesa das redes afetadas) e progres-
sista (que apoiou o posicionamento da CNBB) da Igreja Católica.

Entre os representantes da Igreja também surgiram controvérsias. 
O bispo de Itacoatiara (AM) e também vice-presidente da Comissão 
Pastoral da Terra, Dom José Ionilton, classificou os participantes da 
reunião como “mercenários” e “vendilhões do templo”. Outro bispo 
que se manifestou foi Dom Antônio Peruzzo, responsável pela arqui-
diocese de Curitiba, na qual padre Reginaldo Manzotti, líder da Rede 
Evangelizar, atua. O bispo afirmou que foi previamente consultado pelo 
sacerdote e autorizou a participação na reunião. Dom Peruzzo também 
criticou a reportagem e a nota da CNBB.

Um dos fatores que explicam a aproximação entre representantes de 
veículos de comunicação Católica e o governo é a própria pandemia, 
que tem diminuído a arrecadação de várias emissoras. A maioria delas 
sobrevive principalmente das doações de fiéis e, por mais que o isola-
mento social esteja contribuindo para o aumento da audiência, isso não 
se reflete diretamente na receita. Além disso, por serem tão diversos — 
dirigidos por associações, organizações religiosas e por grupos empre-
sariais particulares, alguns veículos de inspiração católica podem não 
estar apenas comprometidos com a evangelização dos fiéis, encarando 
esses meios de comunicação como negócio, fonte primeira de enrique-
cimento e poder.

O caso e toda a repercussão também apontam para a famigerada 
mistura entre política e religião, que muitas vezes perturba valores 
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democráticos essenciais. Na reunião, algumas das falas dos represen-
tantes católicos (de emissoras e parlamentares) revelam o interesse por 
benefícios que a bancada evangélica e seus comunicadores já vinham 
conquistando em sua proximidade com o governo. Segundo levanta-
mento da Agência Pública, entre junho de 2019 e maio de 2020, a Secom 
destinou 30 milhões a cinco veículos ligados a pastores de igrejas evan-
gélicas, sendo a TV Record, do bispo Edir Macedo, a principal benefi-
ciada (28,6 milhões). Enquanto isso, o grupo de emissoras de inspiração 
católica recebeu em 2019, 2,1 milhões.





Mídia e Entretenimento
A intensa circulação de notícias falsas convoca a reflexão sobre as 
estratégias para combatê-las. Na disputa de narrativas, o governo ataca 
reputações, ameaça a liberdade de expressão e jornalistas como estratégia 
para reforçar seu posicionamento e versão dos fatos. Ao mesmo tempo, 
um consórcio inédito de empresas jornalísticas procura minimizar a falta 
de transparência do governo na divulgação de informações de interesse 
público. Os tradicionais festejos juninos não ganham as ruas do Brasil, 
mas se fazem presentes nas casas por meio de lives que alimentam o 
espírito da festa.

Fake news: é possível extirpá-las?
Vera França e Chloé Leurquin analisam o 
contexto de desinformação

Fake news é uma expressão que se consagrou recentemente para 
nomear uma ocorrência, infelizmente muito antiga e muito frequente, 
que é a distorção de fatos e/ou criação de mentiras como arma polí-
tica para combater adversários. Lembrando fatos não muito longínquos, 
na eleição de 1989 para presidência da República, Fernando Collor, 
no famoso debate entre os candidatos editado pela Globo, decidiu a 
campanha a seu favor manipulando a história da filha de Lula fora do 
casamento.

Os anos se passaram, o teor e a proporção das mentiras chegaram 
a níveis inacreditáveis em toda parte, intensificado pelo uso de dados 
pessoais e de “psicográficos” para a promoção de projetos de extrema-
-direita. Este é o caso da Cambridge Analytica, que, com o uso ilegal de 
dados do Facebook, ajudou e muito as campanhas pró-Brexit no Reino 
Unido e Donald Trump nos EUA. Estratégia semelhante foi utilizada 
na eleição de Bolsonaro, que se apropriou de informações disponíveis 
em redes sociais para direcionar fake news de forma industrial e muito 
eficaz.
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Particularmente no Brasil, para além da distorção, criações desla-
vadas passaram a protagonizar a disputa política. Nas eleições de 2018, 
a produção de notícias falsas dirigidas à candidatura do PT- PCdoB 
atingiu padrões industriais e foi também decisiva no resultado das elei-
ções. É triste e vergonhoso relembrar casos como o kit gay e a mama-
deira de piroca, atribuídos ao candidato Fernando Haddad, os ataques 
perversos sofridos por sua vice, Manuela d’Ávila. Na época, denúncias 
insistentes não suscitaram nenhum ato de defesa por parte do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

A vitória de Bolsonaro não pôs fim à máquina de mentiras dos bolso-
naristas; ao contrário, ela se instalou no próprio Palácio do Planalto, 
com a criação do “gabinete do ódio”, dirigido pelo filho 01 do presidente. 
E foi apenas quando o alcance das injúrias e falsidades ultrapassou a 
linha do PT e da esquerda, atingindo o Congresso e o STF, que medidas 
preventivas começaram a ser tomadas.

Em outubro de 2019, foi criada no Congresso uma Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar a disseminação de 
fake news, presidida pelo senador Ângelo Coronel (PSD-BA). Essa 
Comissão ouviu depoimentos importantes de ex-aliados do presi-
dente, como os deputados federais Alexandre Frota e Joice Hasselman 
(que conheciam e participaram da rede de mentiras no momento da 
campanha). No entanto, até agora, nenhum resultado efetivo foi alcan-
çado. Paralelamente, está tramitando no Congresso o PL (projeto de 
Lei) 2630/20, que trata do combate às notícias falsas em redes sociais e 
serviços de mensagens — um texto polêmico, já aprovado pelo senado, 
e que suscita preocupações por parte de empresas e grupos ligados ao 
setor.

No âmbito do STF, também em 2019, injúrias dirigidas ao ministro 
Dias Toffoli, então presidente do Supremo, levaram à criação do inqué-
rito das fake news (Inquérito nº 4781), relatado pelo ministro Alexandre 
de Moraes, para investigar a disseminação de conteúdo falso na internet 
e ameaças aos ministros do STF. 

O inquérito nº 4828 DF, também relatado por Alexandre de Moraes, 
foi aberto em maio deste ano, para analisar manifestações antidemo-
cráticas e disseminação de mensagens que atentam contra o Congresso 
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e o Supremo. Esse inquérito toma como ponto de partida o evento de 
19 de abril, quando Bolsonaro participou de ato em frente de quartel 
em Brasília e pediu intervenção militar e fechamento do congresso; 
seu objetivo é identificar os organizadores, as articulações e formas de 
propagação e de financiamento daquele movimento. Dele resultou uma 
operação contra parlamentares, empresários e ativistas ligados ao presi-
dente Bolsonaro, visando identificar uma rede criminosa que incita a 
violência e atenta contra instituições e pessoas. Entre os citados estão o 
empresário Luciano Hang, o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto 
Jefferson, o blogueiro Allan dos Santos (que fugiu para os Estados 
Unidos). A medida permitiu violar o sigilo bancário, a busca e apre-
ensão de documentos em endereços ligados aos suspeitos e a suspensão 
de perfis no Facebook e contas no Twitter.

Apesar das ameaças e pressões junto ao ministro Alexandre de Moraes 
e protestos do próprio presidente Bolsonaro, a operação continua. 
Foram cumpridos mandados em vários estados; o fechamento de contas 
e perfis gerou uma tensão com o Facebook, que inicialmente se negou 
a fechar contas abertas a partir do exterior, mas Moraes continua firme. 
Mas tais iniciativas do STF poderão conter a ação dos bolsonaristas, que 
têm na estratégia de disseminação de notícias falsas, ameaças e incitação 
à violência através das redes sociais sua principal arma?

Esse cenário das fake news e das medidas para contê-las nos permite 
chegar a algumas conclusões:

– as instituições (Congresso, Supremo) se moveram, e se moveram 
lentamente, apenas quando foram atingidas diretamente; ataques recor-
rentes a pessoas e partidos da esquerda vinham sendo negligenciados e 
invisibilizados junto à grande mídia; 

— a ação de combate ao gabinete do ódio e à rede de fake news se 
confronta com interesses poderosos;

— não apenas do presidente, mas dos grupos que o apoiam (no Brasil 
e fora dele); 

— mentiras, incitação ao ódio e à violência não foram apenas as 
armas que Bolsonaro utilizou para ganhar as eleições: elas constituem 
também seu modo de governar.





Mídia e Entretenimento

Nos ataques à imprensa, 
a democracia é o alvo
Cecília Sousa revela a postura 
autoritária dos bolsonaristas

Sinais da inclinação autoritária, os ataques do bolsonarismo a jorna-
listas e ao jornalismo profissional se acentuaram desde que a imprensa, 
no exercício do seu papel, vem questionando o governo brasileiro sobre 
a postura e as providências adotadas. Situações de humilhação a profis-
sionais do jornalismo parecem crescer na mesma proporção que o vírus 
se propaga no país. Partindo do próprio presidente e replicados por seus 
apoiadores, os ataques à imprensa tiveram nas manifestações domini-
cais de cunho antidemocrático um ponto alto, onde alguns profissionais 
chegaram a ser ameaçados e até agredidos fisicamente.

Tais situações, somadas aos episódios diários de hostilidade na frente 
do Palácio do Alvorada, inclusive com interrupções ao vivo, levaram 
alguns meios de comunicação a uma reação histórica: não enviar mais 
repórteres ao local, dado o grau de insegurança a que estavam expostos. 
Na mesma linha, o Sindicato dos Jornalistas do DF, que já vinha 
cobrando medidas de segurança à Presidência da República, encami-
nhou documento aos chefes de redação dos demais veículos solicitando 
a suspensão da cobertura no local, já que medidas efetivas não estão 
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sendo garantidas. Após a reação, o general Augusto Heleno, ministro 
do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), recomendou à imprensa 
fingir não ouvir as ofensas e seguir tranquilamente o trabalho. Enquanto 
isso, apoiadores permanecem aglomerados em plena pandemia e difi-
cultando o trabalho de jornalistas, cinegrafistas e repórteres fotográ-
ficos, considerado serviço essencial.

Não se trata de uma postura que veio com a pandemia: a própria 
posse presidencial, em 1º de janeiro de 2019, foi marcada por diversas 
limitações ao trabalho da imprensa, com restrição de circulação e até 
de acesso a banheiro e água. Mais recentemente, em fevereiro de 2020, 
houve agressões de cunho machista contra as jornalistas Patrícia Campos 
Mello — uma das responsáveis pelas reportagens da Folha de S. Paulo 
que revelaram o esquema de envio de mensagens em massa pelo What-
sApp nas Eleições 2018 — e Vera Magalhães, do Estadão, por denunciar 
que o presidente havia usado o próprio celular para convocar a popu-
lação a participar de manifestações contra o Congresso. No início de 
março, quando foi divulgado o baixo resultado do PIB do país em 2019, 
o presidente escalou um humorista para oferecer bananas à imprensa, 
ironizou o PIB e se recusou a falar sobre o assunto. 

A lista é enorme e revela que o comportamento hostil e debochado 
direcionado a jornalistas é a regra, e tem objetivos bem definidos. Junto 
às inúmeras tentativas de desacreditar a imprensa, desmentindo infor-
mações concedidas anteriormente, o bolsonarismo parece adotar uma 
estratégia que busca minar a credibilidade do jornalismo profissional 
para, assim, fortalecer as mídias disseminadoras de fake news. Mais do 
que isso, parece tentar impedir e intimidar os profissionais e, consequen-
temente, limitar o acesso da sociedade à informação. Sendo a liberdade 
de imprensa pilar fundamental da democracia e a restrição ao trabalho 
dos jornalistas uma marca dos regimes autoritários, não são poucos os 
indicativos da natureza do governo que estamos vivendo.



Mídia e Entretenimento

Aroeira e os valores da democracia
Paula Simões ressalta a importância 
da liberdade de expressão

Uma cruz vermelha é transformada em suástica nazista pelas mãos 
de Jair Bolsonaro: “Bora invadir outro?”. A charge construída pelo 
cartunista Aroeira para o portal Brasil 247 e divulgada pelo jornalista 
Ricardo Noblat no Twitter critica a convocação feita pelo presidente a 
seus seguidores para invadir hospitais e filmar oferta de leitos. Com base 
na Lei de Segurança Nacional, da época do regime militar, o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, anunciou que a Polícia 
Federal e a Procuradoria-Geral da República iriam instaurar inquérito 
para investigar o “crime”. A secretaria de Comunicação da Presidência 
da República também saiu em defesa de Bolsonaro, acusado do “gravís-
simo crime de nazismo”.

Tais atos do governo acabaram por dar ainda mais visibilidade ao 
trabalho de Aroeira, que retomou uma manifestação de Picasso sobre 
Guernica para responder à alegação de calúnia: “Se ele (Bolsonaro) 
me pergunta se eu o estou chamando de nazista, respondo ‘Não, você 
próprio se chamou. Eu só desenhei’”.

Em solidariedade ao artista, dezenas de cartunistas brasileiros e de 
outros países fizeram um movimento nas redes sociais contra a censura 
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e em defesa da liberdade: cada um redesenhou e recriou a charge original 
com seus traços particulares e assinou junto a Aroeira. As várias charges 
foram amplamente divulgadas, com repercussão nacional e interna-
cional. O New York Times descreveu alguns dos desenhos e destacou que 
o Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19. 
A Associação Internacional de cartunistas Cartooning for Peace denun-
ciou as intimidações a Aroeira e outros profissionais brasileiros, reite-
rando a liberdade de expressão que pauta o trabalho de cartunistas no 
mundo inteiro.

No Brasil, uma petição em defesa da liberdade de expressão foi 
criada e já conta com mais de 80 mil assinaturas. Um manifesto assi-
nado por artistas, intelectuais, professores e cientistas reivindica liber-
dade e democracia, manifestando solidariedade ao “grande artista 
gráfico Renato Aroeira” e ao jornalista Noblat. Segundo o manifesto, “Ao 
dizer que um desenho de humor leva perigo à integridade do Estado, o 
ministro expressa um delírio fanático e alimenta as fantasias totalitárias 
dos criminosos que promovem ataques crescentes contra a democracia 
no Brasil. Não aceitamos mais delírios obscurantistas. Não aceitamos 
intimidações. Abaixo o autoritarismo.”

A ABI (Associação Brasileira de Imprensa), a Abraji (Associação 
Brasileira de Jornalistas Investigativos), assim como o Observatório 
Judaico dos Direitos Humanos no Brasil divulgaram notas condenando 
a tentativa de criminalização da arte de Aroeira. Esse acontecimento — 
e o campo de possíveis aberto por ele — revela, certamente, o autori-
tarismo que permeia o contexto brasileiro contemporâneo. Ao mesmo 
tempo, as reverberações indicam que a liberdade e a solidariedade 
são valores ainda vigentes e podem ser acionados coletivamente para 
contestar práticas totalitárias que tanto ameaçam a democracia brasi-
leira.
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Consórcio inédito entre veículos da 
imprensa ratifica o papel do jornalismo 
em uma democracia
Rafael Campos e Maíra Lobato pautam alternativa 
à (não) divulgação de dados do governo

Transparência nunca foi o forte do atual governo federal. Desde 
janeiro de 2019, ou seja, ano do seu segundo mandato, o ex-capitão Jair 
Bolsonaro já colecionava alguns atentados contra esse importante valor 
de qualquer nação minimamente democrática. De acordo com matéria 
da Folha de S. Paulo, publicada em 22 de junho de 2020, pelo menos 
13 medidas para dificultar ou sonegar informações foram lançadas pelo 
Planalto. 

Desde que a pandemia do novo coronavírus aterrissou no Brasil, ela 
foi alvo do governo federal. Reiteradas vezes, foram investidas mano-
bras para acobertar a escalada da doença por aqui. Recurso, diga-se de 
passagem, lançado por países que mantém uma frágil democracia ou 
que já vivem sob a égide de um governo autoritário. 

No entanto, dia 8 de junho, parte da imprensa brasileira resolveu 
agir. A gota d’água foi quando o tradicional balanço com os números 
da pandemia passou a ser divulgado mais tarde: de 17h para às 19h, 
e depois às 22h. O horário inviabilizaria a veiculação das informações 
sobre a Covid-19 em telejornais e publicações impressas. Somado a 
isso, ainda no dia 4 de junho, o portal do governo federal pelo qual os 
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números eram divulgados, chegou a sair do ar. Quando retornou, apre-
sentava números referentes apenas aos casos novos, desprezando os já 
registrados. 

O cenário estranho e carente de informações claras que uma crise 
dessas proporções exige motivou a parceria dos seguintes veículos da 
imprensa: G1, O Globo, Extra, O Estado de São Paulo, Folha de S. Paulo 
e UOL. 

Formou-se, portanto, um consórcio no qual os profissionais dos 
veículos, de maneira colaborativa, se encarregariam de buscar dados 
sobre o novo coronavírus diretamente nas secretarias de saúde dos 
26 estados e no Distrito Federal. O balanço passou a ser divulgado às 
20h, horário ideal para as informações chegarem a todos os veículos de 
imprensa, de TV, eletrônicos ou impressos.

A medida inédita na imprensa brasileira ratificou o lugar do jorna-
lismo, qual seja, o de revelar de maneira clara informações de inte-
resse público. Além disso, o episódio reforçou o distanciamento entre 
o governo federal e a imprensa brasileira. Ou melhor, o presidente Jair 
Bolsonaro fez questão de marcar esse distanciamento. No dia 5 de junho, 
questionado sobre os atrasos na divulgação dos números da Covid-19, 
Bolsonaro disse: “Acabou matéria do Jornal Nacional”. 

Como já dito anteriormente, sonegar informações de interesse 
público é característica de governos ditatoriais que, a seu bel prazer, 
manipulam e executam manobras escusas em favor de interesses avessos 
ao que é nobre e republicano. Brigar pela transparência é um direito 
público e ao atender a esse anseio de nações democráticas, o jornalismo 
assume de forma insofismável o seu papel de guardião da democracia.
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O choro da Elba e o não-acontecimento 
do “São João no Nordeste”
Ricardo Duarte fala dos festejos juninos online

O inesperado acontecimento da pandemia atravessou a ordem 
dos sentidos dos acontecimentos programados para acontecer. Falo 
das festividades juninas tradicionais do Nordeste brasileiro. Lembro, 
quando adolescente, das fogueiras em frente às casas, dos vários palho-
ções no bairro, das quadrilhas juninas famosas nas ruas, da tradição de 
comprar a espiga de milho na calçada, do ritual de preparo das comidas 
típicas, das bandeirinhas, do balão, dos fogos de artifício, da roupa de 
matuto e, claro, das músicas de Luiz Gonzaga na rádio e nas vitrolas. 
Também lembro das casas de show, como a “Sala de Reboco” e o “Bar 
do Abacaxi” (este último próximo da UFPE, onde tocava forró universi-
tário). Depois conheci o interior de Pernambuco (Caruaru) e da Paraíba 
(Campina Grande) e minha experiência se ampliou: bacamarteiros, 
artesanato, multidões dançando, a maior fogueira do mundo, o trem do 
forró. Lembro de ter visto Elba Ramalho cantar bem perto do público.

É enorme o potencial hermenêutico inscrito nas ações cotidianas, 
individuais e coletivas em cada local, envolvidas no fato social dos 
festejos juninos. A festa tem sentido para cada um, para cada localidade, 
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mas revela um espírito em comum: o elogio da mistura excelente do 
rural com o urbano, produzindo memórias e paixões únicas.

Com a pandemia, as crises se instalaram nos pequenos comércios 
e entre os artistas locais, mas também arrefeceu o espírito da tradição 
das reuniões de família, do acender a fogueira, da aglomeração do 
forró (ou For All), da alegria das quadrilhas matutas, da comunidade 
que enfeita as ruas com as bandeirinhas. O “São João do Nordeste” está 
para além das atividades religiosas que envolvem os santos católicos. A 
pandemia descontinuou o espírito junino programado para acontecer. 
Por outro lado, na tentativa de reduzir essa descontinuidade, inventou-
-se um outro cotidiano: as lives juninas no Youtube. Pequenos e grandes 
artistas restauram um pouco desse espírito, em outro formato, estimu-
lando reuniões na sala de estar de pessoas vestidas de matuto/matuta. 
Performar dançando forró e mostrar o bolo de milho nas redes sociais 
se tornou normal, bem como as lives de família no modo “galeria” do 
zoom ou aplicativos similares. São comportamentos que envolvem não 
só o uso do celular, mas da tevê e do notebook.

O desejo por interação movido pelo espírito do “For All” junino foi 
saciado com as tecnologias, que forçaram as pessoas a entenderem as 
senhas infotécnicas de uso dos apps.

No dia 19 de junho, assisti à live solo “Sabor de São João”, da Elba 
Ramalho. A artista chorou ao cantar um clássico junino: “Olha pro céu 
meu amor! Veja como ele está lindo! Olha pra aquele balão multicor que 
lá no céu vai subindo”. Após a música, Elba pediu desculpas e justificou 
o choro. Disse que estava acostumada a cantar com interação presencial 
do público. O choro da Elba é o símbolo dessa dor no espírito junino, 
pelo não-acontecimento do “São João do Nordeste”. Mas a interdição do 
estar junto redimensionou uma outra experiência “For All” através das 
telas.



V
Julho

Os números não param de crescer. O Brasil totaliza 2.662.485 casos de 
pessoas infectadas e 92.475 vidas perdidas. 





Política - Governo
O governo Bolsonaro continua mostrando sua face: avesso a medidas de 
inclusão; insensível à gravidade da crise, que deixa milhares de mortos e 
mais preocupado em esconder as relações da família do presidente com 
Queiroz; com uma equipe pouco sólida que desencadeia uma “dança das 
cadeiras” nos ministérios. A política de destruição ambiental do governo 
preocupa até segmentos do mercado financeiro, receosos de perder lucros 
com a péssima imagem que o Brasil projeta para o mundo.

Decotelli, ex-quase-ministro: 
fraude racializada
Cecília Sousa e Vera França evidenciam o desastre 
continuado no ministério da Educação

Após a demissão tumultuada de Abraham Weintraub do ministério 
da Educação, a indicação de Carlos Alberto Decotelli, um homem negro, 
economista e oficial da Marinha, causou mais um abalo na já desgas-
tada reputação do governo Bolsonaro. Nomeado no dia 25 de junho, 
Decotelli foi anunciado ministro nas redes sociais do presidente, que 
ressaltou a titulação acadêmica do escolhido. Depois de várias denún-
cias de fraudes no currículo e intensa exposição na mídia, o ex-quase-
-ministro entregou uma carta de demissão na data em que aconteceria a 
cerimônia de posse, 30 de junho.

Primeiro, o título de doutor que ele citava no currículo foi desmen-
tido pela instituição mencionada, a Universidade do Rosário, na Argen-
tina. Depois, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, negou que 
ele tenha obtido lá certificação de pós-doutorado, como afirmava. 
As contestações fizeram Decotelli alterar o currículo. Em seguida, a 
Fundação Getúlio Vargas negou que Decotelli tenha feito parte do 
quadro de professores da instituição. Em nota, a FGV confirma que ele 
concluiu o mestrado lá e que atuou e atua como professor-colaborador 
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em cursos de educação continuada e programas de formação de execu-
tivos, mas não como professor efetivo ou pesquisador.

Para alguns analistas, a nota da FGV, uma instituição brasileira, 
fragilizou Decotelli e foi a gota d’água para que o ministro não assumisse 
o ministério. Ele mesmo disse que a declaração — qualificada por ele 
como covarde e com intenção de destruir sua imagem — fez com que o 
presidente recuasse da decisão de empossá-lo ministro. Além dos três 
questionamentos, também incorre sobre o ex-quase-ministro a acusação 
de plágio na dissertação de mestrado, que deve ser apurada pela FGV.

Diante da exposição e dos desmentidos, Decotelli acabou não assu-
mindo o cargo. Mas a polêmica, além de revelar as informações falsas 
sobre sua titulação acadêmica e trajetória profissional, também demons-
trou como opera o racismo brasileiro. Diferentemente de outros minis-
tros que mentiram sobre suas formações acadêmicas, como Damares 
Alves e Ricardo Salles, que não apenas foram poupados do escracho 
virulento ao qual Decotelli foi submetido, como também permaneceram 
e permanecem até hoje no exercício de suas funções públicas, Decotelli 
passou por um verdadeiro achincalhe social e midiático.

Temos que lamentar mais esse desastre na pasta da Educação, que 
nos evidencia vários aspectos: a falta de qualificação dos nomes de que 
dispõe Bolsonaro (e que se dispõem a integrar esse governo), o buraco 
em que está jogada uma das áreas mais importantes na vida de um país, 
que é a Educação, mas também a racialização da questão. Embora visto 
no início como um nome adequado (parecia alguém afinado com a vida 
acadêmica), quando surgiram as denúncias, era um homem negro que 
pisou na bola. Há poucas dúvidas de que Decotelli fraudou informa-
ções e se utilizou do benefício que essas mentiras lhe conferiam para 
alavancar a carreira; o quase-ministro se revelou mais uma pessoa típica 
da turma do atual presidente. Mas também está explícito que os pesos e 
as medidas do escracho são bem mais severos quando corpos negros são 
postos em xeque.



Política - Governo

A dança das cadeiras dos 
ministros bolsonaristas
Vera França e Chloé Leurquin apontam a 
incompetência e fidelidade ao chefe como 
razões do troca-troca governista

Uma das marcas do governo Bolsonaro é a “dança das cadeiras” nos 
ministérios. Com um ano e meio na presidência da República, a insta-
bilidade de sua equipe é uma das provas da incompetência da gestão e 
das disputas entre as forças que o sustentam. Em junho e julho de 2020, 
quatro novos ministros foram empossados (sucedendo vários outros nas 
respectivas pastas): Saúde, Comunicação, Cultura, Educação.

Desde sua posse, há um ano e meio, Jair Bolsonaro ainda não conse-
guiu consolidar sua equipe de governo. Pastas de extrema importância, 
como Saúde e Educação, já trocaram, respectivamente, três e quatro 
vezes de ministro. O ministério das Comunicações é recriado, e toma 
posse o quinto secretário especial da Cultura.

Em plena pandemia, e após a renúncia de dois ministros, seguida de 
um período de vacância, é oficializado na direção do Ministério da Saúde 
seu interino, o general Eduardo Pazuello. Militar da ativa, formou-se na 
Academia Militar das Agulhas Negras, em 1984, como oficial de inten-
dência. Tem experiência em logística, e suas atuações mais marcantes 
foram a coordenação das tropas do Exército nos Jogos Olímpicos de 
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2016 e da Operação Acolhida, que cuida de refugiados da Venezuela em 
Roraima, em 2018.

Qualificado como “predestinado” por Bolsonaro, o “nobre soldado” 
Pazuello admite que não possui qualquer afinidade com a área, que é um 
“leigo” no assunto. Assumiu como interino após a renúncia de Nelson 
Teich, e fez exatamente o que seus antecessores não fizeram: obedeceu 
a todas as ordens de um presidente que nega a gravidade da maior crise 
sanitária enfrentada pelo mundo nos últimos séculos. Pazuello é o nono 
ministro de origem militar no governo, e faz parte dos mais de três mil 
militares que ocupam postos no planalto.

O Ministério das Comunicações, que havia sido extinto em 2016, no 
governo Michel Temer, foi recriado por Bolsonaro em junho de 2020, 
e assumido por Fábio Faria. Deputado federal por quatro mandatos 
(inicialmente pelo Partido da Mobilização Nacional, depois pelo Partido 
Social Democrático), Faria faz parte de uma influente família de polí-
ticos do Rio Grande do Norte.

A ligação do novo ministro com a Comunicação vem especialmente 
entrelaçada com interesses pessoais do político — Fábio é casado com 
Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, que é dono do SBT. Inte-
grante do centrão e amigo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o 
ex-deputado é visto pelo presidente como uma espécie de ponte entre o 
Congresso e a mídia tradicional.

Na pasta da Cultura tomou posse também em junho o ator, cantor 
e apresentador carioca Mário Frias, substituindo o desastroso mandato 
de dois meses Regina Duarte. Ele é o quinto secretário da Cultura do 
governo Bolsonaro (o penúltimo, Roberto Alvim, foi exonerado após 
usar referências nazistas em um discurso). Conhecido como ex-galã da 
novela “Malhação”, Frias trabalhou nas principais emissoras de televisão 
abertas do País — Rede Globo, SBT, RedeTV! e Record.

Com um discurso muito alinhado à pauta conservadora do governo, 
o novo secretário compartilha frequentemente as publicações de polí-
ticos aliados do presidente, defende o uso da cloroquina no tratamento 
da Covid-19, usando inclusive a hashtag #fechadocombolsonaro.

Depois do anúncio do novo cargo no governo, Frias viralizou algumas 
vezes na internet. Em uma delas, num vídeo com Eduardo Bolsonaro, 
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o novo secretário da Cultura se refere ao auxílio emergencial destinado 
aos trabalhadores da cultura como uma “esmola”.

O último ministro nomeado que discutiremos aqui — e o quarto 
a ocupar o ministério da Educação no governo Bolsonaro — é Milton 
Ribeiro. Pastor protestante, advogado, teólogo e professor, Ribeiro foi 
vice-reitor da Mackenzie, instituição da qual é membro do Conselho 
Deliberativo, entre outros vínculos. De acordo com seu Lattes, possui 
mestrado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e 
doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (USP).

O pastor assumiu o cargo depois da saída de Abraham Weintraub 
e de dois convites fracassados — Carlos Alberto Decotelli, que nem 
sequer chegou a tomar posse, e Renato Feder, que recusou o convite. 
Ribeiro já fazia parte do governo como integrante da Comissão de Ética 
Pública da Presidência desde maio do ano passado. Apesar de prometer 
um ensino público laico, a nomeação de um pastor para comandar uma 
pasta tão importante quanto a Educação é uma vitória expressiva da 
bancada evangélica e da ala ideológica do governo.

Essa “dança das cadeiras” é indicadora de dois aspectos muito graves. 
O primeiro deles, bastante evidente, é a falta de solidez da equipe de 
governo, e o caráter errático das nomeações feitas por Bolsonaro. Em 
sua campanha eleitoral, o candidato assumia seu despreparo geral nos 
assuntos de governo e dizia que seria respaldado por técnicos compe-
tentes em suas respectivas áreas. Esta se revelou mais uma das palavras 
ocas do candidato eleito.

O segundo aspecto é o caráter das nomeações: longe dos atributos de 
competência, as cadeiras de Bolsonaro estão marcadas com seu próprio 
nome, ou seja: o que conta é a fidelidade ao chefe. Suas escolhas reca-
íram sobre suas duas bases de sustentação — os militares e a base ideoló-
gica-religiosa — e uma terceira que vem sendo agregada recentemente, 
que é o “centrão”.

Essas bases podem sustentá-lo por algum tempo. Só não sustentam o 
país, que vem sendo destruído pela doença, pelas mortes e pela miséria 
crescente. 





Política - Governo

O caso Queiroz e a seletividade 
da Justiça brasileira
Terezinha Silva e Thais Araujo analisam decisão judicial 
que resolveu mais um problema dos Bolsonaro

O desaparecido mais famoso do Brasil nos últimos anos — Fabrício 
Queiroz -, amigo e prestador de serviços da família Bolsonaro, foi preso 
em 18 de junho, em Atibaia, no interior de São Paulo, em uma ação 
coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Seu reapareci-
mento instaura mais uma crise política a ser administrada pelo governo, 
em meio ao avanço da pandemia. 

Queiroz andava sumido da cena pública há mais de um ano, quando 
já era investigado por suspeita de participação em esquema de “racha-
dinha” no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pelas suspeitas do Ministério 
Público, funcionários do gabinete eram coagidos a desviar parte de seus 
salários e o dinheiro recolhido era lavado em uma franquia de lojas de 
chocolate da qual Flávio é sócio. Os laços com a família Bolsonaro e o 
sumiço em meio a uma investigação foram tão notáveis que o presi-
dente da República comumente ouvia o famoso questionamento sobre 
seu paradeiro: “Cadê o Queiroz”?
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Queiroz estava há mais de um ano escondido em um imóvel do advo-
gado Frederick Wassef, em Atibaia, onde funcionava um escritório de 
advocacia de fachada. De Wassef logo se soube que não era apenas o 
responsável pelas defesas de Flávio, na investigação que apura movi-
mentações suspeitas em suas contas, e de Jair Bolsonaro desde o caso 
da facada desferida por Adélio Bispo de Oliveira, durante a campanha à 
presidência da República, em 2018. Wassef tem relações com a família 
desde 2014, pelo menos, e trânsito livre pelo Palácio do Planalto, da 
Alvorada, e pelas cerimônias do poder.

Sabe-se também que gosta muito de falar. Vive mudando de versões 
e caindo em contradições nas histórias contadas sobre a relação com 
Queiroz e com os Bolsonaro. Visto como homem de confiança dos Bolso-
naro, disse recentemente: “conheço tudo que tramita na família”. Mas 
Wassef recusa o papel que alguns lhe atribuem de “homem-bomba” dos 
Bolsonaro. Em entrevista declarou: “amo o presidente”. Disse também 
que abrigava Queiroz na casa de Atibaia por humanidade, já que ele 
tem câncer e estava abandonado, e para evitar que fosse assassinado e 
culpassem o presidente da República. Não disse quem o ameaçava.

Preso e levado para o presídio em Bangu, no Rio de Janeiro, Queiroz 
logo saiu da prisão. Nos círculos do poder não lhe faltaram ações de 
humanidade, como a que o advogado Wassef diz ter feito. O presidente 
da República já havia criticado a prisão do amigo, classificando-a de 
“espetaculosa”. O filho Flávio disse se tratar apenas de mais uma peça no 
tabuleiro para atacar o pai. A ação mais enfática, porém, veio do presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha, 
que em 10 de julho decidiu transferi-lo da cela em Bangu para prisão 
domiciliar. O benefício também foi concedido à mulher de Queiroz, 
Márcia Aguiar — foragida desde a prisão do marido, considerada pela 
promotoria em papel central nas manobras de Queiroz e uma ameaça 
às investigações. Noronha justificou a decisão em razão das condições 
de saúde de Queiroz: tem um câncer, em um contexto de pandemia da 
Covid-19, sendo recomendável a presença de Márcia para “lhe dispensar 
as atenções necessárias”.

Além do machismo evidente na decisão, o magistrado foi imediata-
mente questionado porque já havia negado dois pedidos semelhantes de 
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soltura de presos em virtude da pandemia. Como o STJ é responsável 
por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país, as reações 
não tardaram. A apreciação de um novo habeas corpus, desta vez impe-
trado por advogados do Coletivo de Advocacia em Direito Humanos, 
solicitando ampliação da decisão de Noronha a todas as pessoas presas 
preventivamente e que integram o grupo de risco do coronavírus, pode 
nos confirmar se o caso Queiroz configura a “inaceitável seletividade” 
do STJ, como argumentam os advogados do coletivo. Motivos não 
faltam para crer na seletividade e nos interesses que movem muitos dos 
encarregados de aplicar Justiça no Brasil. O ministro do STJ tem emitido 
sucessivas decisões favoráveis a interesses do presidente da República e já 
é apontado como possível indicado à vaga no Supremo Tribunal Federal. 
A prisão domiciliar de Queiroz e sua mulher foi só mais uma decisão 
favorável, mas provavelmente uma das mais valiosas para resolver, ao 
menos no momento, os problemas dos Bolsonaro com Queiroz.





Política - Governo

O capital financeiro fica esverdeado
Jociene Pedrini fala sobre as preocupações ambientais na 
pauta de lucros do neoliberalismo

Em 10 de julho, na agenda do vice-presidente da República, Hamilton 
Mourão, havia dois compromissos com pauta ambiental. O primeiro 
era uma videoconferência com a Associação PanAmazonica, ONG 
formada por grupos empresariais baseados na Amazônia Continental. 
O segundo, com o CEBDS — Conselho empresarial brasileiro para o 
desenvolvimento sustentável, a ABAG — Associação Brasileira do Agro-
negócio e a IBÁ — Indústria brasileira de Árvores, que reúne os setores 
industriais da produção de pisos e painéis de madeira, celulose, papel e 
florestas energéticas.

Os encontros trouxeram a preocupação de grandes empresas brasi-
leiras, de variados setores econômicos, com o extrativismo do bioma 
amazônico e, principalmente, com a imagem ambiental do Brasil no 
exterior. O fato rendeu duras críticas à política ambiental do governo, 
sobretudo em relação à postura do ministro da pasta, Ricardo Salles, 
levando a uma recomendação de sua destituição do cargo público.

O acontecimento que ganhou notoriedade na imprensa nacional e 
no exterior foi o fato de que as reclamações não foram impulsionadas 
por lobby ou pressões empresariais, mas por causa da preferência de 
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pequenos acionistas em investir em ações de instituições que tenham 
preocupação ambiental. Isso motivou a preocupação e intervenção das 
grandes empresas brasileiras que tiveram receio em perder o valor de 
suas ações junto ao mercado financeiro.

Os sentidos produzidos por esse acontecimento mostram que a ideo-
logia ambiental ganhou espaço no mercado financeiro, dialogando com 
o neoliberalismo em sua linguagem, a do capital fictício. A fala tem a 
força de influenciar nas mudanças das políticas públicas ambientais.

Até o momento, o ato mais explícito tomado pelo governo federal 
foi a proibição de incêndios na Amazônia brasileira. Vale lembrar que 
há quase um ano, no dia de 10 de agosto de 2019, foi o momento em 
que as queimadas aumentaram espantosamente na Amazônia legal e, 
como corolário, dizimariam um total de 29.944 km do bioma, o equi-
valente a 4,2 milhões de campos de futebol. O dia do fogo, como a data 
ficou conhecida, foi a convergência de embates entre a política do novo 
governo brasileiro naquele momento e o capitalismo extrativista contra 
dados científicos do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e 
organizações de proteção ao meio ambiente.

Esse acontecimento evidencia que as preocupações ambientais 
estão em pauta no âmbito do neoliberalismo, forçando conglomerados 
empresariais e governos com agenda neoliberal a repensarem práticas 
e políticas para que grandes grupos do setor madeireiro, alimentício e 
extrativista tenham ganhos no ambiente dos mercados de ação.



Política - País
Enquanto o governo nega a pandemia, alguns Estados se empenham na 
conscientização da população em relação à crise sanitária.

Iniciativas de “choque” contra a pandemia 
enquanto o Planalto se ausenta
Tamires Coêlho destaca as iniciativas de estados contra a 
disseminação do vírus

Diante da inércia e do negacionismo que tomam conta do governo 
federal, e ainda da ausência de ações efetivas, muitos atores políticos 
tiveram protagonismo na tentativa de conscientização e combate à 
pandemia no Brasil. A falta de uma articulação federal faz com que cada 
estado (ou município) se posicione de modo distinto. Alguns apostaram 
em campanhas de comunicação para dar o recado e convencer a popu-
lação a se isolar.

O caso mais emblemático provavelmente foi o da prefeitura de Tere-
sina (PI), em que o prefeito usou uma “comunicação de choque”, sobre-
tudo nas redes sociais: uma imagem trazia em sua metade um caixão, 
na outra um sofá, questionando “em qual desses você prefere ficar?”; 
outra trazia um atleta com uma cabeça com símbolo de coronavírus, 
sugerindo que alguém saiu de casa para correr e pegou Covid-19. Há 
também uma que sugere que alguém foi encontrar os amigos durante 
a pandemia e levou o vírus de “penetra”. A mais marcante certamente 
foi a campanha que levou três pessoas (dois empresários e uma autô-
noma) que se posicionavam contra o isolamento social para uma entre-



DIÁRIO DA QUARENTENA332

vista e, ao final, os convidava a dizer quem eles escolheriam, dentre três 
familiares próximos, para ocupar o único leito disponível de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) em uma situação hipotética. A campanha 
com o slogan “Isolamento social é ruim. Pior ainda é perder quem a 
gente ama” reverberou no noticiário digital e televisivo nacional, além 
de viralizar na internet.

Chama atenção que, enquanto o governo federal troca farpas com 
governadores de oposição e ex-aliados (afastados justamente porque 
iniciaram campanhas pelo isolamento), no Piauí, o governo estadual 
e a prefeitura da capital, historicamente de oposição entre si, uniram 
petistas e tucanos em prol do combate à pandemia, o mínimo esperado 
em uma crise sanitária. As campanhas piauienses se destacaram por 
deixarem claro que a culpa do avanço da contaminação é também da 
população que tem condições, mas não faz quarentena.

Até mesmo o governo estadual paulista aderiu a campanhas de cons-
cientização mais duras, quando, em abril, lançou peças com o slogan 
“#FiqueEmCasa — A economia a gente trabalha e recupera. A vida de 
quem a gente ama não dá pra recuperar”, contra as recomendações do 
governo federal de reabertura à época. João Doria pediu abertamente 
que paulistas não seguissem orientações do presidente, ainda que tenha 
iniciado recentemente um relaxamento da quarentena .

Em estados onde governos e prefeituras ainda teimam em apoiar uma 
política ineficiente e negacionista em relação à pandemia, como é o caso 
de Mato Grosso e Cuiabá, a falta de um contraponto ao discurso presi-
dencial fez com que o judiciário tivesse de intervir. Mesmo com inúmeros 
representantes e gestores políticos contaminados e com a superlotação 
de leitos de UTI, a resistência em adotar lockdown (restrição mais forte 
à circulação de pessoas e disponibilidade de serviços) em toda a região 
metropolitana da capital fez com que um juiz da Vara Especializada da 
Saúde Pública de Mato Grosso interviesse e alegasse que não se pode 
esperar que um humano ou extraterrestre salve todos “com uma varinha 
mágica”. O resultado da necessidade de intervenção externa foi a lotação 
completa dos leitos há algumas semanas e a dificuldade de se realizar o 
lockdown na prática, porque o poder executivo não consegue planejar e 
enrijecer medidas.
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A irresponsabilidade de se reduzir o vírus a uma “gripezinha”, seja 
por parte da esfera federal, estadual ou municipal, mata pessoas. As 
ações de choque ajudam a conscientizar sobre algo que não parece estar 
tão óbvio assim, porque não preocupa muitos daqueles que detêm o 
poder de decisão.





Cenário Internacional
A pandemia cresce em outros países pelo mundo: nos Estados Unidos, 
enfrenta o negacionismo do presidente em contexto eleitoral. Na América 
Latina, a crise se aprofunda na ausência de diálogo e de liderança política, 
capazes de minimizar a tragédia desencadeada pelo novo coronavírus.

A pandemia nos EUA e a tarefa 
civilizatória das eleições
Paula Simões aborda o contexto norte-americano e o 
descontrole de Trump

O número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos continua em 
escala ascendente, levando governadores a frear a reabertura econô-
mica iniciada em vários estados. A crise econômica desencadeada pela 
pandemia e os protestos antirracistas por todo o país vêm reduzindo a 
aprovação de Donald Trump, que concorre à reeleição em novembro. 
O democrata Joe Biden é a alternativa que se coloca para interromper o 
avanço da extrema-direita não apenas nos EUA, mas em vários países do 
mundo, incluindo o Brasil.

Os Estados Unidos contabilizavam, em 30 de junho, quase 2,7 milhões 
de casos de Covid-19, tendo registrado recordes diários de contamina-
ções nos dias subsequentes. País com maior número de casos notificados 
do novo coronavírus — dividindo as primeiras posições com o Brasil —, 
os EUA totalizavam mais de 129 mil mortes pela doença em julho. Se em 
alguns estados, como Nova York e Nova Jersey, a pandemia parecia estar 
sob controle, ela crescia em 35 dos 50 Estados americanos — levando 
governadores a rever o processo de reabertura econômica.
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O primeiro caso do novo coronavírus nos Estados Unidos foi notifi-
cado em janeiro de 2020 e, desde então, a pandemia se alastra pelo país, 
sem que haja uma política pública eficiente e unificada para enfrentar o 
que a Organização Mundial de Saúde considera a maior crise sanitária 
mundial de nossa época. Ao contrário, o presidente Donald Trump vem 
contribuindo para agravar a crise.

Em janeiro, o presidente afirmou que tinha tudo sob controle e que 
o surto não chegaria ao país. Em repetidas declarações (sem apresentar 
provas), afirmou que o vírus teria sido fabricado em laboratório chinês. 
Desde março, é um veemente defensor do uso da cloroquina e da hidro-
xicloroquina para prevenção e tratamento da doença — contrariando 
recomendações de especialistas do mundo e de seu próprio governo. 
Ele sugeriu a injeção de desinfetante para combater o vírus e gerou uma 
onda de intoxicações pelo país. No fim de maio, anunciou o rompimento 
dos EUA com a OMS e voltou a culpar a China pela pandemia.

Se, até o início do ano, Trump se ancorava na economia para ostentar 
o favoritismo à reeleição em novembro, agora precisa lidar com elevados 
índices de desemprego e com a ascensão de seu concorrente democrata, 
Joe Biden, nas pesquisas de intenção de voto. Além disso, o já abalado 
governo de Trump vem enfrentando protestos antirracistas e contra a 
violência policial que evidenciam a luta contra as injustiças sociais e a 
favor dos direitos humanos — valores avessos à retórica trumpista, que 
é também endossada por outros governantes mundo afora, incluindo o 
Brasil.

Ainda é cedo para saber se a queda de 10 pontos percentuais na apro-
vação da gestão de Trump hoje consagrará o democrata Biden nas urnas 
em novembro. Mas é possível ter esperança. Afinal, como destacou 
Kennedy Alencar, “derrotar o presidente Donald Trump é uma tarefa 
civilizatória. Tirar o republicano da Casa Branca terá como efeito prin-
cipal enfraquecer populistas de extrema-direita que fragilizaram demo-
cracias mundo afora. Quebrar a onda trumpista é fundamental para o 
futuro da humanidade”1.

1. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/06/23/
derrotar-trump-em-novembro-e-tarefa-civilizatoria.htm. Acesso em: 2 de julho de 2020.



Cenário Internacional 

América do Sul sem rumo, mais uma vez
Denise Prado e Frederico Tavares observam a ausência de 
integração no Continente

No fim de maio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
que a América Latina era o novo epicentro da pandemia do novo coro-
navírus, ultrapassando o número diário de contaminados por Covid-19 
da Europa e dos Estados Unidos. Atrás apenas dos EUA no número de 
contaminados por Covid, o governo federal brasileiro seguia com o 
relaxamento das políticas sanitárias e de distanciamento social, mini-
mizando a gravidade da pandemia. No começo de julho, o Brasil regis-
trou mais de 1,7 milhão de pessoas contaminadas, 67 mil mortes e ultra-
passou a média de 44 mil novos casos diários.

Conforme a Organização Pan-Americana da Saúde, considerando 
somente a América do Sul, o Brasil concentra na primeira quinzena 
de julho cerca de 64% dos casos confirmados de contaminação por 
COVID-19 e 69% das mortes. Se comparamos as populações desta 
região em números absolutos, a discrepância fica mais clara: o Brasil tem 
população de cerca de 212 milhões de pessoas e a soma dos onze países 
da América do Sul alcança, aproximadamente, a mesma quantidade. Ou 
seja, cabe à nossa metade populacional quase 70% das mortes na parte 
sul do continente.
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Mesmo que se considere a pluralidade regional brasileira e o avanço 
da doença nos outros países vizinhos, a trajetória temporal do vírus na 
América do Sul já deixa um triste legado: a ausência de diálogo e de lide-
rança política. Isso se agrava pelo entrecruzamento de históricas condi-
ções de desigualdade social na região e por uma insuficiente e hetero-
gênea política de segurança sanitária. Essas desigualdades e a ausência 
de políticas públicas pesam, enormemente, no Brasil, diante do grande 
número de mortes e da falta de um discurso unificador por parte do 
governo federal.

Talvez a única convergência mais evidente entre os países esteja nas 
tensões políticas e leituras ideológicas divergentes sobre a pandemia. É 
ato contínuo lidar com os números diários e semanais de casos e óbitos e 
perceber, na comparação, como cada política reflete distintas realidades 
nacionais. Na Argentina, em isolamento severo desde o dia 20 de março, 
os esforços de preservação da vida parecem válidos, mas ainda assim 
há disputas e polêmicas internas sobre as medidas tomadas. Partidos e 
líderes de oposição já ensaiam um discurso de “tempo perdido”. Fato é 
que, na corrida contra esse mesmo tempo, uma vez que se olha histori-
camente para o presente, as diferentes realidades dos países no trato com 
a crise demonstram que há ainda muito o que se percorrer em termos de 
unidade regional.

A repercussão trágica sobre a postura do presidente brasileiro, Jair 
Bolsonaro, é consensual não apenas entre os seus críticos, mas entre 
aqueles que observam de fora a situação, como organizações multila-
terais, representantes políticos e veículos de imprensa estrangeiros. Tal 
posição alienante e irresponsável reflete também o vazio de liderança 
da região e a possibilidade de um discurso unificador que abrandasse 
a tragédia que uma pandemia traria ao continente. No contexto atual, 
portanto, a crise do novo coronavírus escancara os limites antigos e 
atuais de uma frustrada integração regional e a ausência de um senti-
mento de cooperação internacional.

Não se trata, com isso, de realizar uma especulação — fosse há dez 
anos, estaríamos melhor que hoje diante de tamanha catástrofe? —, mas 
de, uma vez mais, deparar-se, por novas vias, com o sonho frustrado 
de uma América Latina unificada e solidária. Se há séculos a disputa 
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pela liberdade paira pelo continente, de que adianta realizá-la apenas 
em sentido econômico ou reduzindo distâncias culturais? Há um grande 
caminho a percorrer na busca por uma relação integradora e igualitária 
entre os nossos povos. Porém, mais longo ainda vem se tornando esse 
percurso em face de uma doença que revela nossa secular banalização 
da morte.





Grupos Vulneráveis
As vulnerabilidades se manifestam com toda a força: os entregadores de 
aplicativos — tão essenciais em um contexto que exige distanciamento social 
— realizaram uma greve para lutar por melhores condições de trabalho; 
pessoas em situação de rua exibem a gigantesca desigualdade social do 
país. Enquanto isso, a elite carioca mostra como as vulnerabilidades são 
desigualmente distribuídas.

A greve dos entregadores e a 
materialidade sobre as costas
Dôuglas Ferreira evidencia a precarização 
do trabalho no sistema capitalista

No dia 1º de julho, entregadores por aplicativos se mobilizaram por 
melhores condições de trabalho, agravadas pela crise econômica ocasio-
nada pela pandemia da Covid-19. Os atos receberam apoio nas redes 
sociais por meio da hashtag #brequedosapps, que convocava um boicote 
às principais plataformas de entrega como Ifood e UberEats

A maior parte dos manifestantes era composta por homens, negros, 
na faixa dos 30 anos, trabalhavam mais de 10 horas por dia e recebiam 
até R$ 2000 ao mês, segundo dados do Observatório da Precarização do 
Trabalho. Esse valor representa a renda bruta, nele não estão descon-
tadas a manutenção do transporte e as despesas com combustível, equi-
pamentos de segurança, caixas para armazenamento das entregas e 
alimentação do condutor.

Esse cenário revela um tipo engenhoso de exploração do capitalismo 
contemporâneo. Se antes o modelo vigente era do trabalhador que, por 
não possuir os meios de produção, era obrigado a vender sua força de 
trabalho para quem os detinha, agora um novo esquema surge. Neste, 
o trabalhador continua vendendo sua força produtiva, mas também 
precisa investir em meios para gerá-la. E, embora seja o proprietário 
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desses meios, ele continua não tendo o direito aos lucros, visto que é 
refém de uma empresa que controla digitalmente o processo produtivo, 
define as regras de participação, gratificação e punição. Essa empresa, 
mesmo não produzindo a mercadoria e não sendo proprietária do trans-
porte, ainda assim fica com a maior parcela dos ganhos. Ser dono dos 
meios de produção já não garante mais o direito aos lucros.

Em um contexto de supervalorização dos ativos intangíveis, das 
organizações sem escritórios físicos, empregados e maquinários, se 
percebe que tudo isso contribui para rebaixar a materialidade do mundo 
à condição de menos importante, favorecendo novas ondas neoliberais 
sintetizadas nas ideias de trabalho imaterial e capitalismo cognitivo.

Contrariando o discurso atual, não foi a materialidade do mundo 
que perdeu importância; ela sempre foi um problema para as empresas, 
visto que gerava despesas causadas pela depreciação de uso. Enquanto a 
imaterialidade aponta para um cenário de expansão de lucros, a mate-
rialidade era um dos pontos que impedia a maximização dos negócios. 
Portanto, uma das formas de se livrar disso foi transferir a responsa-
bilidade da materialidade produtiva para a classe trabalhadora, que 
agora precisa assumir os gastos de administrá-la para fazer cumprir a 
fetichização imaterial explorada pelos discursos atuais das marcas. O 
resultado disso leva ao ponto de que, ao solicitar uma entrega, o aplica-
tivo consegue sobrepor, com recursos digitais e estéticos que envolvem 
bonificação, premiação, descontos e premiações, toda a materialidade e 
a exploração da produção e do transporte.

Acontecimentos como a greve dos entregadores são importantes 
porque fazem emergir as contradições do capitalismo. Se a digitalidade 
dos aplicativos foi uma solução rentável para seus criadores e prática 
para os usuários, o reflexo mais cruel pode ser verificado na materia-
lidade dos corpos cansados dos entregadores. Corpos que entregam 
comida, mas têm fome; que levam o conforto, mas têm poucas horas de 
descanso; que garantem a segurança daqueles que não podem sair de 
casa, mas sofrem os riscos das doenças, dos acidentes de trânsito e da 
falta de segurança.

Para esses corpos, até o direto à greve, uma conquista histórica e uma 
forma de dar visibilidade a uma causa, representa também uma perda. 
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Enquanto outras classes, em situação de paralisação, gozam da garantia 
de salários, a dos entregadores tem um peso direto na renda. O resul-
tado é a precarização da própria greve. Enquanto estamos inebriados 
pela mágica do botão que traz à nossa casa o que se quer, corpos negros, 
pobres, endividados e explorados carregam em seus ombros a materiali-
dade do mundo que o capitalismo tenta esconder.





Grupos Vulneráveis

A elite brasileira e a naturalização 
da desigualdade social
Kátia Simões e Paula Simões analisam a visão 
dos ricos sobre a população em situação de rua

Um vídeo protagonizado por Bia Doria e Val Marchiori desencadeou 
discussões sobre a atenção e o apoio social à população em situação 
de rua. Divulgado no dia três de julho de 2020, o vídeo nos convoca a 
refletir sobre a desigualdade social no Brasil, as políticas públicas para 
combatê-la e a própria rua como espaço público.

A população em situação de rua pode ser entendida, a partir de um 
decreto de 2009, como “o grupo populacional heterogêneo que possui 
em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos 
ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que 
utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como 
as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 
provisória”. O mesmo decreto institui a política nacional de atendimento 
a essa população definindo diretrizes e responsabilidades da União, dos 
entes federativos e da sociedade civil. De acordo com dados do IPEA, 
cerca de 101.854 pessoas viviam em situação de rua no país em 2016. 
Como aponta um relatório da Organização das Nações Unidas, “a situ-
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ação de rua é uma crise global de direitos humanos que requer uma 
resposta global e urgente”.

Essa temática ingressou no debate público nos últimos dias a partir 
de um vídeo protagonizado pela primeira dama do estado de São Paulo 
e presidente do Fundo Social do Estado, Bia Doria, e a socialite Valdi-
rene Aparecida Marchiori. No vídeo, a primeira dama afirma não ser 
correta a doação de alimentos a moradores de rua, porque, segundo ela, 
“a rua hoje é um atrativo” e “a pessoa gosta de ficar na rua”: “A pessoa 
quer comida, ela quer roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter respon-
sabilidade, e isso tá muito errado”, afirma a primeira-dama.

O vídeo gerou uma série de posicionamentos de representantes do 
movimento sem teto, políticos do campo progressista e de organiza-
ções da sociedade civil questionando as ações realizadas pelo Estado no 
enfrentamento à falta de moradia, bem como a precariedade dos abrigos 
públicos e a ausência de vagas. Após a repercussão negativa do vídeo, a 
socialite Val Marchiori foi flagrada distribuindo marmitas na Praça da 
Sé, em São Paulo. E Bia Doria publicou uma nota de esclarecimento em 
que pede desculpas se sua fala deu a entender que não devemos amparar 
quem vive em vulnerabilidade.

Esse acontecimento nos convoca a pensar sobre a desigualdade 
social no Brasil, e sua compreensão não deve se limitar à questão de se 
devemos ou não dar marmita às pessoas em situação de rua. A discussão 
sobre a caridade que se manifesta nas doações não deve obscurecer uma 
reflexão mais ampla e aprofundada acerca dos elementos que confi-
guraram historicamente a desigualdade social no país e de políticas 
públicas eficazes para combatê-la. Uma reflexão que não esteja assen-
tada no discurso meritocrático e que leve em conta a conscientização 
em relação aos privilégios vinculados às questões de cor, gênero e classe. 
Neste sentido, torna-se urgente questionar o discurso da caridade, 
vinculado à naturalização da desigualdade social, abrindo caminho para 
a busca por equidade.

Questionar o discurso da caridade não significa abrir mão da soli-
dariedade. Ser solidário está relacionado à adoção de uma postura 
empática, que favoreça o exercício constante de se colocar no lugar do 
outro, sentindo sua dor e o reconhecendo como humano — conforme 
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destacado por Guilherme Boulos1. No contexto de pandemia em que 
vivemos, esse movimento é essencial para amenizar o sofrimento das 
pessoas em situação de rua.

Outro ponto fundamental que deve ser discutido à luz deste acon-
tecimento se refere ao próprio espaço da rua. Compreender que a rua 
é espaço público, de encontro, de todas e todos, é fundamental. Essa 
compreensão pode impulsionar o diálogo com seus atores e nos levar a 
entender que, muitas vezes, a rua é a única opção. Desconstruir nossa 
visão sobre a pobreza como algo sujo, que precisa ser escondido, pode 
ajudar a romper com o pensamento higienista e a construir um pensa-
mento inclusivo, que desloque as pessoas de um lugar de carência para 
o de potência. Para alcançar esse objetivo, precisamos estar dispostos a 
reconhecer nossos privilégios e a assumir nosso papel, como cidadãos, 
no enfrentamento às desigualdades e na luta por justiça social.

1. Disponível em https://www.facebook.com/watch/?v=680875152711722. Acesso em: 10 
de julho de 2020.





Grupos Vulneráveis

A retórica da liberdade e 
os “inocentes do Leblon”
Lucas Afonso Sepulveda aborda a 
irresponsabilidade e o não-vínculo

No Rio de Janeiro houve, no início de julho de 2020, a reabertura de 
parte do comércio, incluindo bares e restaurantes. O que os primeiros 
sinais dessa flexibilização nos mostraram foi preocupante: aglomera-
ções nos bares de elite do Leblon, onde dezenas compartilham o mesmo 
espaço, em pé, sem máscara. Seria mesmo o caso de uma “descuidada” 
negligência sobre a contaminação?

Se uma cidade está “mantendo” indicadores de ocupações dos leitos 
em termos “estáveis”, podendo inclusive desativar leitos hospitalares 
antes dedicados à Covid-19, ela estaria preparada para um “retorno” à 
normalidade? Segundo o prefeito Marcelo Crivella, a cidade do Rio de 
Janeiro estava, naquele momento, pronta para a “fase três” da reaber-
tura econômica na cidade: academias, comércio e shoppings, atividades 
em igrejas e o serviço nos bares e restaurantes agora podem funcionar, 
desde que atendam a determinadas restrições.

Os vídeos que circularam na Internet revelam, no entanto, uma 
preocupação imediata com o plano “seguro” da flexibilização econô-
mica, denunciando a grande aglomeração de pessoas sem máscara, 
como nos bares da Rua Dias Ferreira. Enquanto os donos dos bares 
responsabilizaram ambulantes e os próprios clientes pela quantidade 
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massiva de pessoas, alegando estarem servindo apenas às mesas, num 
espaço cercado por grades, não há como não perceber um determinado 
discurso de “liberdade” delimitando entornos simbólicos desse aconte-
cimento. Um discurso, talvez, bem traduzido pela fala de um frequen-
tador do bar nobre que, alegremente, gravou um vídeo na aglomeração: 
“Tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vai tomar no cu, máscara, 
vai tomar no cu, corona. […] Vamos viver e ser feliz. Que alegria meu 
irmão!”. A massiva e pública aglomeração nos impõe uma pergunta: 
qual é a racionalidade daqueles que, cientes do potencial de mortalidade 
e contaminação do vírus, ainda optam pelo prazer “perdido” da vida 
social noturna?

Como sugere o poema de Carlos Drummond de Andrade, os 
“inocentes do Leblon” não são tão passivamente “inocentes”, mas ativa-
mente “inocentes”, isto é, se forjam na sua inocência: eles “tudo ignoram”; 
“mas, a areia é quente e há um óleo suave / que eles passam nas costas 
e esquecem”. Enquanto os versos nos abrem para diferentes interpreta-
ções históricas possíveis, podemos nos limitar, aqui, a uma: a ideia de 
uma “liberdade” individual que está acima de qualquer vínculo ético ou 
político de responsabilidade coletiva; uma liberdade que, ao que parece, 
está centrada nas estruturas de desigualdade brasileiras e que permitem, 
facilmente, a esses sujeitos, “ignorar” a situação antagônica criada pela 
pandemia, onde os óbitos, longe de serem aleatórios, possuem gênero, 
raça e classe. Não se trata, portanto, de uma “pulsão de morte”, nem 
do “desconhecimento”, mas da explícita afirmação de indiferença e não-
-vínculo diante da morte biopolítica do outro.

Os “inocentes do Leblon” de 2020 nos revelam não só a disparidade 
biopolítica fundamental da sociabilidade brasileira, mas também uma 
dimensão crucial da mentalidade de um grupo privilegiado no Brasil. 
Garçons de máscara, clientes sem: na pandemia, quem paga o preço pelo 
exercício da “minha liberdade”? Retomamos aqui um apontamento de 
Marielle Franco, em sua dissertação: “[…] se os favelados não descessem 
ou viessem para o asfalto para a execução de vários trabalhos, […] a 
cidade praticamente pararia, pois a classe trabalhadora pertencente a 
esses espaços não ocuparia seus postos de trabalho”1. Existe mesmo a 

1. FRANCO, Marielle. “UPP – A redução da favela a três letras: uma análise da política de 
segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Administração) 
– Faculdade de Administração e Ciências Contábeis e Turismo, Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, p. 136, 2014.
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possibilidade de perseverança de uma sociedade, onde apenas alguns 
podem perseverar? Isto é, qual o custo da ideia de que eu possa viver a 
minha vida às custas das outras vidas que me cercam?

O não-vínculo ao outro marcado pela diferença, como nos lembra 
Judith Butler2,é a própria característica intrínseca da fantasia de um 
super “eu”, invulnerável e que acredita, fielmente, ser apenas responsável 
por aqueles e aquilo que se voluntaria a ser. O “outro” aqui aparece como 
a “ameaça” ao meu ideal de “liberdade” e invulnerabilidade: na medida 
que sou, inevitavelmente, afetado por esse outro que me interpela, me 
identificando a ele, mesmo que essa não seja minha “vontade”, a linha 
entre a minha vida e a vida dele, traçada tão firmemente pelas fantasias 
liberais, se torna mais difusa, não-identificável. A “liberdade” de viver 
uma vida só “minha”, indiferente à vida dos outros, é a própria afirmação 
da violência mascarada em uma fantasia neoliberal contemporânea. 
Nessa fantasia, nos lembra Wendy Brown3, há um “super” sujeito que 
nega, a todo custo, a ideia de uma sociedade política, da qual ele estaria 
dolorosamente vinculado, dependente, e seria inevitavelmente respon-
sável: portanto, para proteger sua “liberdade”, ele deve ignorá-la e negá-
la, ou, pior, ativamente destruí-la.

A denúncia moral pública parece ser um dos caminhos adotados aqui 
para a destituição da “inocência” dos jovens frequentadores dos bares do 
Leblon, em sua explícita decisão de irresponsabilidade. Mas, talvez, essa 
seja também a oportunidade de desmascararmos uma fantasia vivida 
no cotidiano brasileiro: há um custo enorme de destruição quando não 
consideramos que o que chamamos de “nossa vida” é, na verdade, uma 
rede complexa de vulnerabilidade desigualmente distribuída, responsa-
bilidade, cuidado, trabalho e interdependência entre muitos e muitas, 
que frequentemente desconhecemos, mas que não poderíamos viver 
sem. Em outra palavras, em tempos pandêmicos tratados em termos 
biopolíticos, é urgente compreender que a vida que chamo de “minha” 
está irrevogavelmente implicada na vida que também é “sua”, “dele” e 
“dela”.

2. BUTLER, Judith. The force of non-violence: an ethical-political bind. Londres: Verso, 
2020.

3. BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática 
no Ocidente. São Paulo, 2019.





Ciência e Educação
A pandemia coloca inúmeros desafios à educação: milhões de alunos sem 
aula, abismos tecnológicos que dificultam ou mesmo impedem o acesso 
ao ensino remoto, famílias exauridas com a multiplicidade de tarefas a 
realizar.

Os abismos do acesso à 
educação em Minas
Fabíola Souza fala sobre a situação da 
educação pública no governo Zema

No Estado de Minas Gerais, a pandemia deixou mais de 1,7 milhão 
de alunos das escolas estaduais sem aula. Para amenizar os efeitos da 
suspensão do ensino, o governo iniciou em maio um Plano de Estudos 
Tutorado, que vem sendo criticado por educadores e estudantes.

O plano de ensino a distância do governo foi desenvolvido pela 
Secretaria de Educação e, já no início, apresentou problemas de acesso 
dos alunos ao material (seja de forma virtual ou física) e também erros 
graves de conteúdo (plágios, informações erradas, erros ortográficos). 
Ainda que o governo ostente a marca de mais de 1 milhão de acessos no 
aplicativo Conexão Escola, isso não significa o real acesso dos alunos, já 
que muitos professores também baixaram o app. Além disso, em muitas 
escolas, o aplicativo tem se mostrado pouco eficiente para promover 
o contato entre professores e estudantes, que preferem, muitas vezes, 
utilizar outros canais (Whatsapp, Instagram, aplicativos de videoconfe-
rência) para se comunicar.

Além de continuarem com os salários parcelados durante a pandemia, 
os professores estaduais não puderam participar de forma efetiva das 
discussões sobre o novo modelo de ensino. Informados (e não consul-
tados) sobre o retorno das aulas em regime de teletrabalho, também 
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não receberam nenhum treinamento específico, tendo como subsídio 
para sua preparação alguns documentos disponibilizados pelo governo 
e também o acesso à apostila desenvolvida pela secretaria de Educação 
(PET), que é base para o ensino remoto, juntamente com aulas transmi-
tidas pela Rede Minas por meio do programa Se Liga na Educação. Além 
disso, se antes os docentes enfrentavam salas de aula lotadas e pouco 
equipadas, agora precisam usar recursos próprios (internet, compu-
tador, celular) para darem continuidade ao seu trabalho.

Quem vivencia diariamente a sala de aula sabe que as complexidades 
que envolvem a comunidade escolar não podem ser sanadas apenas pela 
oferta do ensino remoto. Para entender os impactos do fechamento das 
3.601 escolas estaduais, é preciso considerar o ambiente escolar não 
só como local de aprendizado de conteúdos, como de sociabilidade. 
Além disso, para muitos alunos, a escola é também a principal garantia 
de acesso à alimentação e apoio para muitos pais que, para trabalhar, 
mantêm os filhos em período integral.

Enquanto para os alunos de escolas particulares, provenientes das 
classes mais altas, as aulas remotas permitem a continuidade de uma 
rotina de estudos — ainda que distante das condições possibilitadas 
pelo ensino presencial -, para muitos estudantes das escolas públicas, 
elas representam um fechamento de portas para o acesso à educação. 
Muitos, porque de fato não têm acesso à internet ou se têm, o acesso 
é limitado, seja pela conectividade, pela baixa qualidade dos equipa-
mentos e também porque, muitas vezes, o espaço da casa não oferece 
as condições necessárias para que o aluno se concentre no conteúdo e 
mantenha uma rotina mínima de aprendizado.

Para além dos abismos tecnológicos, também é necessário incluir 
nesta lista outros fatores que afetam professores e alunos, como 
problemas emocionais; dificuldade de adaptação ao novo modelo de 
ensino e aprendizagem; falta de motivação e de suporte familiar que 
auxilie o estudante e também os professores para se dedicarem às novas 
demandas.

Os dois meses de ensino a distância são o retrato do modo como 
o governo Zema tem encarado a educação: pouco investimento nas 
escolas e em material didático, desconhecimento (desconsideração) das 
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diferentes realidades dos alunos e professores; salários atrasados; baixo 
investimento em formação e na melhora das condições de trabalho, ou 
seja, uma total desvalorização da educação e do trabalhador, de quem 
é exigido semanalmente o cumprimento de uma carga horária que é 
monitorada pelo governo. A comunidade escolar vive de incertezas ou 
talvez de uma única certeza: de que a educação continua não sendo uma 
prioridade em Minas.





Ciência e Educação

Desigualdades escancaradas: 
o ensino remoto na educação básica
Cirlene de Sousa e Denise Prado problematizam 
o ensino a distância como pedagogia

A adesão ao ensino remoto evidencia e aprofunda desigualdades ao 
tratar a educação como um processo linear e conteudista, sem levar em 
conta a dimensão relacional e o lugar dos sujeitos envolvidos. Para isso, 
coloca em xeque o uso das tecnologias como solução pedagógica para 
as questões educacionais e problematiza tensões associadas ao lugar 
dos(as) professores(as) e alunos(as) nesse processo.

Ainda em março, uma das primeiras medidas para a implementação 
dos protocolos de distanciamento e isolamento social foi a suspensão 
das aulas, da educação básica ao ensino superior. No entanto, logo 
iniciaram as discussões sobre como seria feita sua retomada. Nesse 
cenário, o ensino remoto — inspirado nas já presentes formas de Ensino 
a Distância — apareceram como uma saída mágica. O objetivo era claro: 
manter a “difusão” dos conteúdos e evitar a “perda do ano letivo”.

Para isso, houve uma adesão imediata às tecnologias: os professores 
deveriam produzir e editar vídeos, realizar reuniões online e avalia-
ções à distância, aderir aos programas televisivos com aulas gravadas 
e disponibilizar materiais impressos. Aos(Às) alunos(as), cabia acom-
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panhar o fluxo de informações, participar de atividades simultâneas ou 
não, acessar via tecnologias um conhecimento que estava ali, disponível 
para ser recebido e aprendido. No fundo dessa proposta, na opacidade 
do não-dito, estava uma ideia de escola como um repositório de conhe-
cimento e a relação entre professores/as e alunos/as como um processo 
linear, destituído de afeto, sociabilidade e interação. No entanto, quem 
são os/as alunos(as)? Quem são os(as) professores(as)? Que visibilidade 
eles ganham neste cenário? Quais são as suas vozes?

O que vemos é que os sujeitos centrais da educação básica (profes-
sores e estudantes) escapam aos discursos midiáticos e aos planos 
educativos remotos elaborados pelas secretarias de Educação, que os 
convocam como números e não como sujeitos. Mas eles e elas estão 
ali, como insurgentes, pessoas vivas, que trazem em seus corpos velhas 
marcações coloniais: seus lugares de classe, suas colocações no mercado 
de trabalho, suas corporeidades racializadas (em sua grande maioria, 
pretos e pardos) e suas territorialidades (indígenas, camponesas e peri-
féricas).

Em tempos de pandemia, os planos pedagógicos não poderiam 
deixar de perguntar: quem são os sujeitos da educação? quais as suas 
demandas? Tais questões não vêm sendo problematizadas: os planos 
pedagógicos governamentais trazem alunos/as e professores/as dema-
siadamente objetificados, inclusive porque suas demandas básicas são 
negligenciadas: água, alimentação, renda, tempo e acesso à cultura 
digital. O racismo estrutural brasileiro se torna ainda mais exacerbado 
quando crianças e jovens negros e negras continuam a sofrer violên-
cias e mortes, além de se tornarem ainda mais excluídos dos processos 
educacionais. É ainda uma realidade na vida de muitos/as jovens negros/
as a dificuldade financeira que os pressiona para uma entrada precoce 
no mundo do trabalho — nesta pandemia, muitas vezes, aderindo ao 
serviço de delivery — o que diminui seu tempo para as atividades esco-
lares remotas.

A pandemia escancara também a condição docente. Professores 
vivenciam uma escandalosa precarização do trabalho. Em Minas Gerais, 
os salários são atrasados e parcelados e todo mês o governo apresenta 
um risco eminente desses trabalhadores ficarem sem pagamento. A 
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dimensão do conhecimento e a pressão de integração tecnológica é 
uma outra face desta precarização, uma vez que estes/as trabalhadores/
as são convocados a se reinventarem e se fazerem aprendentes midi-
áticos, tornando-se produtores de videoaulas gravadas ou ministradas 
em plataformas online, tirando dúvidas de alunos/as em chats, criando 
material complementar, preenchendo planilhas e anexos, respondendo 
a e-mails e mensagens de pais e estudantes. Tudo isto ultrapassa dema-
siadamente as horas reais que lhe são pagas, numa carga de trabalho 
precário e desrespeitoso. Assim, a pandemia reverbera em uma peda-
gogia desumanizadora, retira o(a) professor(a) do lugar da produção do 
conhecimento, tratados como meros repetidores, para alunos/as que são 
vistos como receptáculos vazios (cf. Paulo Freire, 2003)1. Esta pedagogia 
ainda menospreza a condição de classe, de territorialidade e de raciali-
dade, que também constitui as docências da escola pública.

O que esse cenário evidencia é uma velha arma da colonialidade 
brasileira, que silencia estruturalmente seus sujeitos. Como forma de 
resistência, cabe afirmar e reivindicar o lugar da escola básica como 
parte da vida social: ali são tecidos afetos, interações, socialização e 
aprendizagens que escapam das lógicas dos conteúdos. Negar esse lugar 
da escola é reduzir sua importância na construção da experiência dos 
sujeitos. Sem a compreensão de que a educação é um lugar de interação, 
haverá sempre um apagamento dos sujeitos, das relações e do contexto, 
conduzindo à precarização da vida e abrindo espaços para as pedago-
gias desumanizadoras que matavam no Brasil antes do coronavírus e 
que agora se mostram ainda mais letais.

1. Freire, Paulo. Extensão ou comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 2003.
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A pandemia abala nossas formas de entretenimento. Humoristas tentam 
trazer um pouco de alegria ao brincar com o novo cotidiano. Os jogos de 
futebol são retomados em campo, sem público. A imprensa noticia com 
cautela o anúncio da contaminação do presidente pelo coronavírus. Frente 
ao contexto da pandemia e ao governo Bolsonaro, celebridades se engajam 
em pautas políticas e lutas identitárias.

Só o deboche salva: 
humoristas são um alívio na quarentena
Fernanda Medeiros e Paulo Basílio 
destacam o papel do humor

Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Yuri Marçal são nomes em destaque 
na conjuntura midiática atual, especialmente nas redes sociais. Cada um 
com a sua abordagem, eles têm mantido um trabalho importante que, 
além de fazer rir — um verdadeiro desafio para quem assiste a tanta 
tragédia nas telas e na vida real — também ajuda a construir uma crítica 
social em torno da realidade que envolve a pandemia, o quadro político 
e até mesmo a relevância da mídia.

Com o Diário do Coronga, Paulo Vieira, interpretando a amiga da 
dona de casa Niédja, ironiza as dificuldades relacionadas ao isolamento 
social e, de forma leve, chama a atenção para as desigualdades sociais 
que também impactam no enfrentamento da crise de saúde. Devido ao 
sucesso da esquete (que começou a viralizar como áudio pelo Whatsapp 
logo no início da pandemia), o ator ganhou recentemente um quadro 
no Fantástico, chamado Como lidar?, em que faz piada com os dramas 
cotidianos da quarentena.

Yuri Marçal atua mais nas redes sociais e sua pauta é atravessada pela 
crítica ao racismo — nem sempre leve, mas constantemente certeira e 
debochada. O ator grava pequenos monólogos e publica em seus perfis 
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digitais, denunciando conteúdos que reverberam situações racistas 
anteriormente disseminadas na mídia. Ele também faz parte do elenco 
do Porta dos Fundos, que tem tentado promover, com humor e com 
mais frequência, discussões acerca do tema.

Marcelo Adnet já é conhecido pelas suas imitações e sua irreverência 
em tratar de assuntos e personalidades polêmicas. Através do Sinta-se em 
Casa, ele comenta com muito sarcasmo e crítica vários episódios rela-
cionados ao governo e aos famosos dentro do contexto da pandemia. Ele 
ainda encena algumas notícias e reportagens (como a prisão do Queiroz 
e as retrata através de paródias bastante divertidas. Seu programa vai 
ao ar pelo aplicativo GloboPlay, mas também vai às telas da Globo no 
Encontro com Fátima Bernardes, e nos perfis digitais do próprio Adnet, 
que afirma produzir tudo em casa, com ajuda da esposa, mantendo o 
compromisso do isolamento. Em uma entrevista recente, ele afirmou 
que “o alcance do humor como arma crítica é muito grande, especial-
mente em um momento político tão tenebroso (…) o desafio é competir 
com a realidade”

Realmente, desafiar a realidade do Brasil atual não é missão para 
amadores, mas, mesmo assim, muita gente tem se arriscado. Além de 
humoristas famosos, como já citamos, várias outras pessoas completa-
mente anônimas têm utilizado da plataforma TikTok para se entreter e 
levar risadas Brasil afora. Por meio de dublagens, receitas engraçadas, 
desafios e muitos memes, essas pessoas driblam o caos da pandemia e 
nos arrancam algumas gargalhadas

Esses anônimos do aplicativo ainda fazem algumas ações parecidas 
com os humoristas que citamos. Por vezes, eles usam situações reais, 
notícias ou coberturas para fazer paródias da realidade, trazendo novas 
formas de encarar a vida, não necessariamente mais leves, porém mais 
engraçadas.

Há tempos escutamos que rir é o melhor remédio. Apesar de não 
conseguirmos afirmar cientificamente essa frase, acreditamos que no 
meio de todo esse caos, rir talvez seja uma boa coisa a se fazer.
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A volta do futebol em meio à pandemia
Evelly Lopes questiona: até onde 
se deve “dar a vida pelo time”?

Depois de cerca de três meses de paralisação, os campeonatos fute-
bolísticos iniciaram seu retorno aos campos. Assim como as diferentes 
medidas de combate e prevenção à Covid-19 adotadas de forma inde-
pendente em cada cidade, no futebol, também não há linearidade a 
respeito do regresso dos jogos e treinamentos.

Dessa forma, enquanto alguns campeonatos já estão com as partidas 
presenciais, outros defendem a inviabilidade de tal proeza em plena 
pandemia. Vale lembrar que a maioria dos clubes já retomaram com 
suas atividades de treinamento, alguns antes mesmo do aval burocrático 
da confederação estadual a qual pertencem, como é o caso do Flamengo.

É de interesse do presidente Jair Bolsonaro que os campeonatos sigam 
adiante, a fim de atestar a normalidade do país frente à crise sanitária 
e enfraquecer as medidas de isolamento tomadas por alguns governa-
dores. Para isso, ele buscou apoio através de articulações, como quando 
editou a MP 984 e reconfigurou o modelo de negociações dos direitos 
de transmissões das partidas após encontrar Rodolfo Landim, diretor do 
clube rubro negro.
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O Brasil ocupa a segunda posição no ranking de países com maior 
número de mortes por Covid-19 no mundo. Todavia, essa informação 
não parece assustar a maioria dos cartoleiros encarregados pelo futebol 
do país (setor responsável por grande movimentação econômica), que 
querem a volta dos jogos com público, um dos principais contribuintes 
na receita dos times.

O Campeonato Carioca já adotou a continuidade com jogos presen-
ciais — mesmo após cinco jogadores do Botafogo testarem positivo para 
o vírus — e prevê a participação do público a partir de 10 de julho. Tais 
medidas foram alvo de protesto entre apenas dois (Fluminense e Bota-
fogo) dos 12 times que compõem a liga carioca.

No país que possui mais de um milhão e quatrocentos casos de 
Covid-19 confirmados, pensar na retomada de partidas futebolísticas 
é algo que soa como piada (de mau gosto). Para além do campo, esse 
regresso pode se tornar um incentivo a mais para aqueles que não estão 
respeitando a medida de isolamento, resultando em reuniões para 
assistir aos jogos, por exemplo. Nesse contexto, é válido se questionar, a 
partir de uma frase comum no âmbito do futebol: até onde se deve “dar 
a vida pelo time”?
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Um presidente suspeito: a cobertura do 
anúncio de Bolsonaro com Covid-19
Carlos Rocha aborda a desconfiança da imprensa sobre a 
infecção do presidente

No dia sete de julho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anun-
ciou estar infectado com o coronavírus, agente patógeno responsável pela 
Covid-19, em entrevista para três emissoras de televisão em transmissão 
ao vivo: TV Brasil, Record TV e CNN Brasil. Não se trata do primeiro 
líder mundial negacionista doente, mas a postura como cidadão e como 
gestor público ao longo da expansão da pandemia no país gerou suspeita 
até mesmo sobre a autenticidade de seu diagnóstico, mesmo que não 
seja confessada abertamente pelos meios de comunicação.

Feito pelo próprio presidente, o anúncio não surpreende pelo 
descuido, mas pela falta de transparência, privilegiando duas emissoras 
de TV, além da emissora governamental. Sem acesso ao exame e à entre-
vista, os outros veículos promovem uma cobertura baseada na descon-
fiança, o que é perceptível até mesmo ao tomar em perspectiva os perfis 
das empresas midiáticas na rede social Twitter. Construções como “diz 
que”, ou “afirma que”, não atestam por completo a veracidade daquilo 
que Bolsonaro diz. Até a visão de que o presidente está doente ou não é 



DIÁRIO DA QUARENTENA366

posta em suspeita pelos veículos, já que alguns mencionam apenas que 
ele está com o vírus.

As ressalvas dos veículos não deixam de ter respaldo pela postura 
do presidente. O negacionismo de Bolsonaro é expresso nas atitudes 
dele como cidadão e como gestor público. Suas performances desde a 
primeira morte por Covid-19 repelindo isolamento social, sob a alegação 
de prejuízos à economia, promovendo medicações e recusando o uso da 
máscara, têm colaboração fundamental para as mortes e alto número 
de casos no Brasil. Até o anúncio do resultado positivo para Covid-19, 
o presidente adotou também a falta de transparência para lidar com a 
doença, depois de uma disputa judicial entre o presidente e o grupo 
Estado pelo acesso aos três exames anteriores que o presidente realizou 
e com resultado negativo.

Os veículos não podem ignorar o fato de Bolsonaro ter registrado 
estar com Covid-19, mas o fazem lançando desconfiança, por causa 
dos exames anteriores, e criticidade, a partir das vezes que o presidente 
adotou posturas não recomendáveis. Isso inclusive está presente na 
cobertura com a retomada de imagens anteriores de Bolsonaro durante 
a pandemia, seja sem máscara ou fazendo uso errado dela. Esta delimi-
tação de posições é fundamental para os veículos lançarem questiona-
mentos sobre como o governo vai lidar com a Covid-19, que atinge até 
mesmo o presidente.

Ao tratar com reservas a doença em Bolsonaro, os veículos buscam 
se resguardar para não virarem palanques para curas milagrosas, muito 
menos para que a Covid-19 no presidente seja uma distração em meio 
a uma cobertura que, no dia do anúncio, alcançou 1,6 milhão de infec-
tados e 66 mil mortos.
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As políticas de Anitta
Pedro Paixão evidencia as contradições 
no engajamento político de uma celebridade

Uma das artistas-celebridades brasileiras mais famosas dos últimos 
anos, Anitta sempre conteve sentidos políticos em sua imagem, cons-
cientemente ou não. Se antes fugia constantemente da questão, a 
cantora parece agora abraçá-la. Enquanto vários artistas fizeram lives 
para entreter o público durante a pandemia, Anitta investiu na formação 
política de seus seguidores. 

Completando sete anos de carreira, com mais altos do que baixos, 
pode-se dizer que Anitta é uma das grandes celebridades do panteão 
brasileiro. Sua persona pública é, desde o início, retroalimentada por sua 
vida pessoal, desde valores de superação e empoderamento até namoros, 
gafes e desafetos famosos. Recentemente, virou notícia quando reco-
nheceu publicamente a própria ignorância quando o assunto é política, 
recebendo elogios e até ameaças. Sua amiga, a advogada-tornada-cele-
bridade Gabriela Prioli, tratou de ensinar-lhe os fundamentos da demo-
cracia brasileira, as divisões e incumbências dos Poderes e outras coisas 
que são raramente abordadas no currículo das escolas, numa live que 
reuniu 40 mil pessoas simultaneamente. No entanto, engana-se quem 
pensa que a relação entre Anitta e questões políticas começou por agora.
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Desde o início, Anitta mobiliza sentidos políticos em sua imagem 
pública. Seu primeiro hit, o funk-pop “Show das Poderosas”, em 2013, 
advogava um “empoderamento” feminino em que a mulher era confiante 
e assumia uma postura ativa e combativa na própria vida, elevando a 
autoestima feminina, tão bombardeada em várias esferas sociais todos 
os dias. Retomando o protagonismo feminino no funk, terreno desbra-
vado por ícones como Tati Quebra Barraco, Deize Tigrona e Valesca 
Popozuda nos anos 2000, a música ajudou a pautar questões feministas 
para uma audiência mais ampla.

E como toda diva pop que se preze (e que sabe se vender), Anitta 
começou a atrair o público LGBT para sua fã-base; o ápice desse relacio-
namento foi em 2017, no feat com a cantora drag queen Pabllo Vittar. 
Não à toa, no biênio 2017-2018, a cantora foi o destaque da Parada do 
Orgulho LGBT em São Paulo, uma das maiores do mundo. Em ambas 
as ocasiões não poupou palavras e exerceu o papel de aliada da luta: 
“[Estou] apenas apoiando a causa LGBTS que tanto amo e sou grata”; 
“Espero poder sempre usar minha força para levantar a bandeira da 
liberdade, do respeito e da coragem a todos os cidadãos independente 
de sua orientação sexual”. Indagada sobre o conteúdo político de sua 
arte, reconheceu o papel de provocadora: “Tudo é para gerar debate, 
induzir uma discussão saudável. Gero debate, mas usando o entreteni-
mento”. Continuou nessa linha ao lançar “Vai Malandra”, no verão de 
2018: expôs suas celulites com orgulho, buscou mostrar um lado das 
favelas sem estigma e catapultou para a fama estrelas das comunidades, 
como o modelo Pietro Baltazar e a funkeira Jojo Todynho.

O primeiro golpe viria logo, durante as eleições de 2018. Cobrada 
por seus públicos para participar do movimento de repúdio ao então 
candidato Jair Bolsonaro, Anitta não pensou duas vezes antes de sair 
pela tangente. Alegou que sua arte “não era política” e que não queria se 
envolver na polarização entre esquerda e direita, causando um cisma na 
composição de sua imagem pública que se arrastou por duas semanas, 
até finalmente ceder e publicar um vídeo insosso de repúdio a Bolso-
naro. Foi acusada de oportunista e falsa aliada de movimentos femi-
nistas e LGBT, uma mancha que ainda persiste em sua imagem.
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O interesse de Anitta pela política não surpreende aqueles que acom-
panham sua trajetória. No entanto, fica visível a quais políticas Anitta 
escolhe se aliar. Se, no início dos anos 2010, as lutas LGBT e feministas 
estavam conquistando espaço no debate público e aproveitando uma 
“aceitabilidade” generalizada, hoje os tempos são outros. Nos momentos 
de embate e crises de polarização política, essas lutas adquirem um 
aspecto mais combativo do que celebratório, tornando-se pautas descon-
fortáveis e revelando quem são seus verdadeiros aliados. Nesse sentido, 
Anitta pode estar tentando correr atrás do tempo perdido, como voca-
liza parte de seus críticos. Porém, convém lembrar sua natureza célebre: 
se Anitta decide se engajar publicamente na política, isso não passa 
despercebido; gerando admiração ou repúdio, esses debates acabam por 
emergir na cena pública. E se a cantora de Honório Gurgel conseguiu 
gerar desconforto nos planaltos áridos de Brasília, é sinal de que está 
surtindo algum efeito.
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Celebridades reorientam sua trajetória: 
a politização de Felipe Neto

Vera França e Bárbara Lima refletem sobre 
o que impulsiona o percurso de um célebre ao 
centro do debate político

O século XXI inaugurou um novo e frutífero espaço de celebrização, 
bem como um novo perfil, que são as redes sociais e as celebridades digi-
tais — indivíduos comuns que alcançam a fama comentando seu coti-
diano, dando palpites em um ou outro tema, criticando isto ou aquilo, 
fazendo humor. Porém, neste contexto de pandemia e instabilidade polí-
tica, a exposição do cotidiano vem acompanhada de uma cobrança (ou 
expectativa) a mais por parte do público: a de que o influenciador digital 
também se exponha politicamente. 

Felipe Neto é uma dessas celebridades, que não só intensificou o enga-
jamento político como também demonstra uma mudança em seu posi-
cionamento. Dono do terceiro maior canal do Youtube do Brasil (atrás 
apenas do produtor de vídeos Kondzilla e do comediante Whindersson 
Nunes), com 38,5 milhões de inscritos e mais de 10 bilhões de visualiza-
ções acumuladas, o jovem nascido e criado no Buraco do Padre, bairro 
do Engenho Novo, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, iniciou sua 
carreira nas redes aos 22. 
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Em 2010, criou seu canal no YouTube e começou a postar vídeos 
voltados para jovens e adolescentes comentando — geralmente com um 
tom muito crítico ou debochado — atitudes das celebridades, atividades 
do cotidiano e filmes. Em 2016, Felipe alterou o rumo dos conteúdos 
que publicava em seu canal. Após se mudar com seu irmão — o também 
youtuber Luccas Neto — para uma mansão avaliada em 6,5 milhões de 
reais, começou a produzir vídeos sobre temáticas infantis, como jogos 
de videogame e brincadeiras, conteúdos que já eram explorados por 
Luccas. Além de investir na própria carreira, Felipe criou uma empresa 
para gerenciar o perfil de outras celebridades, como o canal da jogadora 
de futebol Marta.

Por muito tempo, Felipe construiu sua imagem pública em cima da 
lógica de falar “a verdade” a qualquer custo (sua verdade, bem enten-
dido), criar embates. Tal posicionamento passava por se envolver em 
polêmicas por falas machistas, homofóbicas e outros discursos de ódio 
proferidos e incentivados pelo youtuber, além de críticas a Lula e ao PT. 
De uns tempos pra cá, Felipe mudou mais uma vez a grade de conteúdos 
que produz: passou a se posicionar contra o atual governo e o bolsona-
rismo, cobrar ativamente que outras webcelebridades façam o mesmo e 
se envolver em pautas de lutas identitárias diversas.

Vários exemplos ilustram sua nova trajetória de engajamento. Em 
setembro de 2019, Felipe Neto comprou e doou 14 mil exemplares do 
livro com temática LGBT, “Vingadores, a cruzada das crianças”, em 
resposta à censura do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 
durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Em maio de 2020, o 
youtuber divulgou um vídeo-carta aberta pedindo que influenciadores 
e artistas do Brasil se levantem contra o fascismo de Jair Bolsonaro e 
seus seguidores. Em junho, Felipe Neto anunciou apoio ao humorista 
Yuri Marçal, que estava sendo ameaçado de processo por difamação por 
parte da influenciadora Luísa Nunes, que foi exposta por Yuri após uma 
situação de racismo. Felipe Neto disse a Yuri em um tweet: “Eu te asse-
guro os melhores advogados do Brasil. Deixa Comigo.”

Recentemente, Felipe Neto participou do programa Roda Viva — 
tradicional programa de entrevistas da TV Cultura de São Paulo, criado 
em 1986. Toda segunda-feira à noite, Roda Viva convida figuras de 
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destaque na vida pública do país — políticos, intelectuais, artistas. A 
presença de Felipe Neto foi considerada um marco, inaugurando um 
novo tipo de perfil; afinal, o influenciador — para além de seus milhões 
de seguidores — não exerce (ainda?) nenhum papel ou representa qual-
quer contribuição especial na vida do país.

Nessa entrevista, Felipe aproveitou a oportunidade para fazer uma 
mea-culpa por ter sido a favor do impeachment de Dilma, que agora 
identifica como golpe; disse que não vê problema em reconhecer erros 
e que se coloca, nos últimos anos, tentando corrigir seus equívocos e 
buscando afastar a imagem negativa que carregava antes. Como influen-
ciador, reconhece sua responsabilidade e assume um lugar que, segundo 
ele, não é político, mas de defesa da liberdade e de luta contra o fascismo. 
Em outra live, com o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL), que 
também é originário da zona norte do Rio, compartilha o compromisso 
e a identidade com os pobres e vulneráveis.

Essa politização da trajetória de Felipe Neto não é um caso único no 
cenário das celebridades e, inclusive, das novas celebridades midiáticas 
— como Anitta. Porém a reorientação de sua trajetória, sem dúvida, 
coloca algumas indagações. Que motivações estariam impulsionando-a? 
Podemos suspeitar de jogadas mercadológicas, de ocupação de nichos? 
Não podemos afirmar com certeza o contrário, porém apostamos antes 
num encontro com a realidade. Branco, jovem, bonito, rico, ele se dá 
conta de seu lugar de privilégio — e da distância que agora o separa de 
seu lugar de origem. Face a uma pergunta, no Roda Viva, ele se coloca 
absolutamente contra a tese da meritocracia: seu caso não é exemplar, 
e a melhor negação da meritocracia é o destino diferente tomado por 
todos os demais jovens do bairro onde ele viveu.





VI
Agosto

No dia oito deste mês, o Brasil supera o trágico marco das 100 mil 
mortes. O final de agosto registra 3.908.272 casos de Covid-19 e 121.381 

vidas perdidas.





Cotidiano
Se o home office é, à primeira vista, solução inteligente e moderna para 
o cotidiano de trabalho na pandemia, na prática, ele pode ser uma 
armadilha neoliberal de precarização. Trabalhadores ainda enfrentam a 
opressão cotidiana por parte do cidadão de “bens”, que se escoram em 
cargos, poder aquisitivo ou posição social para práticas de autoritarismo 
e de racismo.

Trabalho remoto no serviço público: 
uma armadilha da flexibilização
Dôuglas Ferreira alerta para os 
riscos da cultura da precarização

A economia de mais de 450 milhões de reais entre abril e junho foi 
um dos motivos utilizados pelo governo federal para editar a Instrução 
Normativa (IN) nº 65/2020, que regulariza o trabalho remoto no serviço 
público. O documento estabelece orientações que permitem aos órgãos 
do poder executivo implantar o regime especial de trabalho, mesmo 
após o fim da pandemia.

O conjunto de novas regras se apoia no discurso de “modernização” e 
“inovação” do setor público, mas na prática representa mais uma ação de 
fragilização do serviço estatal, uma pauta de interesse da agenda neoli-
beral. A intenção é trazer para a administração pública as práticas das 
organizações privadas, reconhecidas como eficientes e de qualidade. A 
apropriação desse modelo, já amplamente praticado no setor privado, 
reforça ainda mais a precarização do trabalho na administração pública. 
Uma verdadeira armadilha para os trabalhadores.

Entre os objetivos da IN constam pontos que poderiam facilmente ser 
confundidos com os de uma empresa privada: o aumento da qualidade 
das entregas, redução dos custos, atração e manutenção dos talentos, 
contribuição para a motivação dos participantes, estímulo ao trabalho 
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criativo e, somente no sexto item, a única menção direta ao trabalhador: 
melhoria da qualidade de vida.

A situação se agrava quando se analisam os itens dos relatórios de 
desempenho dos órgãos que adotarem o regime de teletrabalho. A 
orientação é que devem constar dados referentes à variação de gastos, 
ao impacto na produtividade, à melhoria nas entregas e às boas práticas 
implementadas. Não há nenhuma menção à coleta de informações refe-
rentes à qualidade de vida.

Não bastasse isso, a normativa exige do servidor: dados telefônicos 
atualizados, consulta diária aos e-mails, disponibilidade constante para 
contato e um relato periódico do andamento de suas atividades. Sob a 
égide de um discurso de aparente autonomia, o que na verdade se opera 
é a instituição de novas formas de vigilância, mais sutis e refinadas. O 
resultado disso é o borramento dos limites da vida pessoal e profissional, 
o tempo de trabalho e não trabalho. Por consequência, grupos mais 
vulneráveis, como as mulheres, são um dos mais atingidos, visto que 
o peso da dupla jornada, antes executada de forma sequenciada, agora 
passa a ser uma atividade simultânea. Isso tudo indica que o termo flexi-
bilização nada mais é do que uma nova roupagem para as velhas práticas 
exploratórias: pressão por agilidade, acúmulo de tarefas, responsabili-
dade no enfrentamento dos riscos e desamparo das leis trabalhistas.

O trabalho remoto proposto na IN exige investimentos e impõe ao 
servidor a responsabilidade pelos custos com segurança dos dados, 
internet, energia e telefone. Se trabalhar em casa aparentemente é uma 
benesse administrativa trazida pelo novo regime, uma análise mais 
crítica revela um verdadeiro manual de punições. Estão proibidos: o 
pagamento de horas extras, a adesão ao banco de horas, o recebimento 
de auxílio transporte e de adicional noturno. Isso significa que a flexi-
bilização vem acompanhada de significativas reduções nos rendimentos 
mensais do trabalhador.

O maior risco desse enaltecimento da cultura da flexibilização é a 
abertura para a aceitação de outras formas para sua realização. Se já 
está em foco o discurso do profissional responsável pela sua carreira, 
polivalente, que valoriza a adaptabilidade, que apresenta vontade inces-
sante por qualificações e que tenha a disponibilidade para o acúmulo de 
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tarefas, a tônica do momento é a valorização do sujeito compreensivo da 
situação macroeconômica trazida pela pandemia e, portanto, flexível ao 
ponto de renunciar aos seus direitos quando solicitado.

Para agravar o cenário, a IN ainda estabelece uma competição entre 
os servidores, na medida em que, havendo maior demanda de interes-
sados do que o número de vagas, terão direito apenas os que apresen-
tarem um plano de trabalho com as melhores propostas de retorno ao 
órgão administrativo. Aqui se completa o ciclo de valores-armadilhas 
desejáveis ao servidor público: flexível, empreendedor, compreensível e 
competidor, características que cada vez mais o distancia de desenvolver 
um sentimento de classe.





Cotidiano

Você sabe com quem está falando?
Fabíola Souza reúne os reverberados 
casos de “carteiradas” da elite

Na abertura dos bares no Rio de Janeiro, um casal sem máscara 
confronta um fiscal da Vigilância Sanitária. Para intimidá-lo, eles usam 
a profissão, como fator de diferenciação: “Cidadão não, engenheiro civil. 
Melhor do que você”. Em Santos, um desembargador que caminhava na 
praia sem máscara também se apropria do cargo para se colocar acima 
da lei. Além de ofender o guarda municipal, chamando-o de analfabeto, 
Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira liga para o secretário de Segu-
rança Pública do município para reclamar da abordagem. Ao final, rasga 
a multa, joga no chão e se retira do local sem a máscara.

Longe de ser um acontecimento isolado, a “carteirada” é um artifício 
muito usado no Brasil para escapar de penalidades ou obter vantagens. 
Em um contexto de pandemia, muitos cidadãos de “bens” têm usado 
sua profissão ou status social para desrespeitar o isolamento e as regras 
estabelecidas.

Outro comportamento comum a este típico cidadão é colocar o outro 
em um lugar de servidão. Quantas empregadas domésticas não continu-
aram trabalhando durante a pandemia? Um dos casos mais emblemá-
ticos foi o de Mirtes, que perdeu o filho, ao deixá-lo por alguns minutos 
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aos cuidados da empregadora. Sarí não se sentiu responsável pela vida e 
nem pela morte de Miguel.

Mais recentemente, um entregador do iFood — profissão extrema-
mente precarizada no país — foi humilhado por um contador, morador 
de um condomínio de luxo do interior de São Paulo. O homem se sentiu 
à vontade para ofender e humilhar Matheus Pires Barbosa, de 19 anos, 
por um atraso. A profissão, a condição financeira e cor do rapaz foram 
usadas para depreciá-lo. Para tentar explicar a atitude do contador, a 
família alegou que ele é esquizofrênico, o que não justifica o comporta-
mento racista e recorrente do contador, que será investigado por injúria 
racial. 

Longe de serem comportamentos isolados, a “carteirada”, a descon-
sideração com a vida do outro, a cobrança por atitudes de servidão, o 
racismo revelam um problema muito mais amplo e enraizado no país: 
a consolidação de uma elite que não rompeu com a herança escravista 
e continua a desprezar a dor e o sofrimento dos mais pobres, que não 
são reconhecidos como detentores dos mesmos direitos dos quais ela 
se beneficia. Tal distinção não só continua sustentando privilégios 
e o lugar de poder econômico e ideológico da elite, como justifica as 
faltas impostas aos pobres, como as péssimas condições de emprego e 
moradia, a baixa qualidade do ensino e do atendimento nos hospitais, o 
apoio ao encarceramento em massa e à violência policial. 

No entanto, como os casos analisados demonstram, se antes o cidadão 
de “bens” se escondia em seu cargo, poder aquisitivo ou posição social 
para intimidar, agora, com as câmeras de celular, é possível obter provas 
e denunciar. Principalmente nas redes sociais, vozes de descontenta-
mento e de contestação alertam não só para gravidade de tais atitudes 
— que precisam ser denunciadas e desnaturalizadas — como também 
contribuem para pressionar os órgãos competentes a tomarem atitudes 
legais e exigir que o cidadão de “bens” assuma as consequências de seus 
atos ou que, pelo menos, passe pelo constrangimento de se explicar 
publicamente.



Política - Governo
100 mil mortes em um país não podem ser um simples marco numérico: 
foram vidas, únicas e inumeráveis. Para o representante máximo do 
poder político, no entanto, trata-se apenas de mero acontecimento a ser 
contornado, desvinculado de seus atos e imagem, esvaziado em uma live. 
Ainda assim, no mesmo mês, sua popularidade sobe nas pesquisas de 
opinião, enquanto leis de precarização de serviços públicos são aprovadas.

Entre sorrisos, Bolsonaro esvazia a marca 
dos 100 mil brasileiros mortos
Pedro Pinto de Oliveira destaca o cinismo do presidente

No seu jeito esperto de ser, entre sorrisos, o presidente Jair Bolsonaro 
antecipou, dois dias antes de o país alcançar a trágica marca de 100 mil 
brasileiros mortos pela Covid-19, a reverberação midiática do aconteci-
mento. Uma estratégia comunicativa que alia desinformação e distração, 
voltada para se imunizar contra o desgaste da figura pública, naturalizar 
as mortes e reduzir a sua responsabilidade e do seu governo.

Antes de ser perguntado, a esperteza foi falar primeiro, para esva-
ziar a pauta da mídia. Em seu egoísmo militante, Bolsonaro cuida de 
si, dos seus interesses políticos. A falácia posta em ação é a lógica da 
inevitabilidade da morte. Ou seja, morrer é condição inevitável da vida, 
o presidente não tem nada a ver com isso. Com denodo e cinismo, o 
presidente segue, ainda, conseguindo deslocar o debate político para 
longe da realidade: a omissão da sua responsabilidade de comandar o 
país no enfrentamento da pandemia. Naturalizando a morte inevitável, 
Bolsonaro afasta a discussão que o Brasil, lamentavelmente, ainda não 
deu conta de cobrar.

A ideia da inevitabilidade e antecipação foi posta em ação na sua live 
da quinta-feira 6 de agosto. O presidente pergunta ao general da Saúde 
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que está ao seu lado se o país já vai chegar às 100 mil mortes pelo vírus. 
O tom é meio distraído, como se realmente estivesse alheio. E comenta:

“A gente lamenta todas as mortes. Está chegando ao número 100 mil 
talvez hoje, não é? Mas vamos tocar a vida e encontrar uma maneira de 
se safar desse problema.”

Safar do problema é reafirmar que o problema não lhe pertence. As 
mortes seriam um problema político só dos governadores e prefeitos. 
Assim, a única preocupação do presidente, já manifestada publicamente, 
é que os mortos, “dos governadores e prefeitos”, não sejam colocados no 
seu colo.

Eduardo Pazuello o general da ativa que faz o papel de ministro da 
Saúde, também comentou na live, comparando, sem corar, a pandemia 
da Covid-19 com o HIV": “O HIV continua existindo, algumas pessoas 
são contaminadas, muito se tratam. Vida que segue. É assim que vai ser 
com o coronavírus”.

“A vida segue”, “vamos tocar a vida”, esses são os argumentos do 
presidente da República e do ministro da Saúde para explicar a “desim-
portância” da pandemia que mata milhares de brasileiros: é uma coisa 
normal, natural. Um problema que não lhes diz respeito. A missão de 
esvaziar a repercussão foi feita construindo um muro de proteção entre 
o governo e a realidade.

Além da evidente estratégia de escapar do foco, a omissão da respon-
sabilidade que lhe cabe no enfrentamento da pandemia, a cena reforça 
traços do caráter do presidente: o cinismo, o deboche e o desprezo pela 
vida do Outro. A vida, do Outro, é um bem descartável. A morte pela 
Covid é, para ele, um mero estorvo político a ser driblado.

Vale lembrar a única crítica feita por Bolsonaro ao desempenho da 
ditadura militar no Brasil: “O erro da ditadura foi torturar e não matar” 
(entrevista à rádio Jovem Pan, junho de 2016). E o mote com que ele 
animava seus seguidores durante a campanha eleitoral de 2018: “Vamos 
fuzilar a petralhada”.

Essas cenas de esperteza diversionista só reforçam que ele sabe o que 
tem pela frente e tenta empurrar com a barriga. “Esperteza, quando é 
demais, engole o dono.”, diz o velho ditado. Cedo ou tarde, Bolsonaro 
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terá que prestar contas aos mortos e das mortes dos brasileiros vítimas 
do coronavírus.

Desde o início da pandemia, ministros do STF alertaram o presidente 
sobre as implicações legais e políticas da sua omissão de comandar o país 
no enfrentamento da pandemia. Um dos ministros, Gilmar Mendes, 
chegou a falar em crime de genocídio. Jair Bolsonaro não escapará do 
julgamento da sua responsabilidade, em tribunais e nas urnas.





Política - Governo

A nova lei do saneamento e o risco 
de um povo à mercê
Cecília Sousa aborda os riscos do novo marco 
regulatório para o saneamento

No Brasil, o déficit no acesso ao saneamento básico apresenta um fiel 
retrato das desigualdades sociais, raciais e regionais que assolam o país: 
o acesso é menor entre moradores das regiões Norte e Nordeste e das 
áreas rurais e periféricas — grande maioria de negros e indígenas. De 
acordo com o último diagnóstico do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), apenas 76% da população urbana brasileira é 
atendida com redes de água, ou seja, cerca de 50 milhões de brasileiros 
não têm acesso à água tratada. No atendimento por redes de esgotos a 
situação é ainda mais grave: só 105,5 milhões de pessoas são atendidas, 
o que significa 50% da população sem cobertura.

Diante das disparidades, o Congresso Nacional aprovou o novo 
marco regulatório do saneamento no Brasil. A matéria foi apresentada 
pelo governo como Projeto de Lei ao Congresso em 2019, após a Medida 
Provisória 868/2018 ter perdido a validade. O PL 4.162/2019 foi apro-
vado na Câmara em dezembro de 2019 e ganhou força na pandemia a 
ponto de ser rapidamente retomado e aprovado no Senado. A sanção 
pelo presidente da República se deu em 15 de julho, com 12 vetos, o 
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que gerou mal estar e críticas entre senadores, que se mobilizam para 
derrubar os vetos.

Durante o processo de discussão, a iniciativa gerou debates e dividiu 
opiniões por facilitar a privatização de estatais do setor e abrir possibili-
dades para a mercantilização do acesso à água tratada e a outros serviços, 
como coleta e tratamento de esgotos, que deveriam ser universalizados e 
cuja ausência coloca em risco a saúde da população. Também levantou 
suspeitas o fato de o relator do projeto, senador Tasso Jereissati (PSDB-
CE), representar interesses da Coca-Cola no Brasil, já que uma empresa 
do Grupo Jereissati é acionista da Solar, segunda maior fabricante da 
multinacional no país. As críticas vêm do fato de a empresa consumir 
grande quantidade de água na fabricação de seus produtos e, portanto, 
ter interesse direto na Lei.

Para defensores do novo marco legal, trata-se de uma modernização 
necessária e urgente para a superação das desigualdades no acesso ao 
saneamento básico no país. Pela nova legislação, os contratos em vigor 
viram concessões para as empresas privadas que assumirem as estatais 
nos municípios e estados, e elas deverão se comprometer com metas de 
universalização a serem cumpridas até o fim de 2033: cobertura de 99% 
para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento 
de esgoto. O texto prorroga o prazo para o fim dos lixões.

Já parlamentares e movimentos sociais contrários afirmaram que 
o caminho deveria ser o do fortalecimento dos serviços públicos; que 
privatizar serviços tão essenciais pode condicioná-los à lógica do lucro 
e impedir o acesso por uma parte da população; que a iniciativa privada 
não teria interesse em investir em lugares periféricos ou cobraria tarifas 
excessivas para compensar o alto investimento em infraestrutura. Além 
disso, estudos indicam que a privatização do setor já se mostrou inade-
quada em muitos países e que há uma tendência global de reestatização 
dos serviços onde ela foi adotada como solução.

É fato que a limpeza das vias públicas, o acesso à água tratada, a 
drenagem da água da chuva e um sistema adequado de coleta e trata-
mento de esgotos são fundamentais para a garantia de condições dignas 
de existência humana, além da preservação ambiental. Não à toa o 
saneamento básico está na Constituição Federal como um direito a ser 
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assegurado pelo Estado e a Organização das Nações Unidas (ONU), há 
exatos 10 anos, declarava o acesso à água limpa e segura e ao sanea-
mento básico como direitos humanos fundamentais. Neste momento, 
tais direitos se mostram ainda mais imprescindíveis, já que uma das 
principais medidas de contenção do coronavírus é a higiene. A decisão 
de facilitar a privatização de um setor tão crucial não apenas torna mani-
festo o desinteresse do Congresso e do governo brasileiros em investir 
na eficiência da gestão pública, mas também ameaça deixar populações 
já vulnerabilizadas à mercê: ou do desabastecimento, ou da cobrança de 
valores excessivos por serviços essenciais.





Política - Governo

O pico de Jair Bolsonaro 
no pico da pandemia
Camilo Aggio analisa o aumento da popularidade do 
presidente da República

Segundo pesquisa DataFolha, Jair Bolsonaro bateu seu recorde de 
popularidade em seu mandato de acordo com a série histórica do insti-
tuto. Saiu de 32% na última pesquisa para 37% na mais atual. A mudança 
no índice de rejeição ao presidente eleito em 2019 foi ainda mais expres-
sivo e despencou dez pontos. De 44% a 34%. Bem em cima de mais 
de 100 mil cadáveres produzidos pela Covid-19, graças a um enorme 
empenho do governo federal em minimizar a gravidade e represar ações 
e políticas de combate à pandemia, somado a novas e evidentes revela-
ções do envolvimento da família Bolsonaro com corrupção, o presidente 
encontrou motivos para comemorar diante de sua obra necropolítica 
ainda inacabada.

O que explica?
Muitos engatilham o velho e nojento argumento do “estômago” para 

culpar os de sempre: os pobres. Bolsonaro foi eleito expressivamente 
pelo apoio dos mais endinheirados, a faixa onde arrancava o maior 
percentual de votos. Mas segundo essa lógica, esses não votam com o 
estômago, mas com a razão (sic!). Pobre não raciocina, pobre é levado 
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pela fisiologia — ainda que, obviamente, não estejamos a falar apenas 
de pobres quando se trata do auxílio emergencial, mas de trabalhadores 
informais, autônomos.

O argumento não se sustenta, embora já esteja socialmente engati-
lhado.

Houve queda acentuada na rejeição de Jair Bolsonaro no Nordeste. 
De 52% para 35%. É também no Nordeste que temos o maior número de 
solicitantes do auxílio emergencial. Mas não sejamos Alexandre Garcia 
com suas falácias lógicas. Entre os que fizeram o pedido do auxílio emer-
gencial, 42% acham Bolsonaro ótimo ou bom. Esse é um percentual só 
um pouco acima da média geral. E o mais importante, 36% dos que não 
fizeram solicitação do auxílio acham a mesma coisa. Percentuais muito 
próximos.

Mais um pouquinho: o percentual de ótimo/bom cresceu em 3 dos 
4 estratos sociais analisados pela pesquisa. Só caiu em um. 6 pontos. 
Adivinhem em qual. No estrato de renda mais baixa, de até 2 salários 
mínimos. Ou seja, quem aposta que o tal “coronavoucher” está alavan-
cando a popularidade de Jair Bolsonaro e reduzindo sua rejeição, cede 
apenas a uma simplificação interpretativa, ainda que legítima, ou a um 
preconceito de classe tradicionalmente enraizado no Brasil, que não 
para em pé diante dos dados.

Argumento mais: o aumento da popularidade e queda da rejeição 
se deu acentuadamente em todo o país. Vejam o Sudeste: a populari-
dade saiu de 29% para 36%. Rejeição de 47% para 39%. São números 
de apoio muito mais expressivos do que no Nordeste. No Sul e Norte/
Centro Oeste, o presidente bate em 42% de aprovação.

Passemos para outros aspectos demográficos.
Jair Bolsonaro teve queda acentuada de rejeição entre os mais jovens. 

Entre os que têm curso superior, saiu de 53% para 47%. Entre os mais 
ricos de 52% para 47%. Os empresários o apoiam ainda mais: saíram 
de 51% para 58% de ótimo e bom. E entre estudantes, a rejeição saiu de 
67% para 56%. 11 pontos de queda. Um tombo super positivo para o 
mandatário.

Bem, existem muitos fatores que explicam muito disso e, ao contrário 
de Folha de S. Paulo, não me parece que esses resultados tenham alguma 
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relação com a mudança de tom teatralmente simulada de recuo das 
investidas autoritárias do presidente.

Eu vou enumerar apenas cinco:
1) A pandemia no Brasil acabou. Não factualmente por óbvio. 

Continua registrando recordes de contaminação e óbitos. A pandemia 
acabou na maior parte da percepção pública brasileira. Como costumei 
defender em muitos fóruns online, quem apostava que pilhas de corpos 
detonariam a sustentação popular de Jair Bolsonaro, apostou muito alto 
e menosprezou muito a incapacidade do Brasileiro de exercer a solida-
riedade e a compaixão.

Igualmente, menosprezou muito a força de Jair Bolsonaro e seu inves-
timento no argumento de que a economia é mais importante e pode 
matar mais. O bolso de muitos pesou, o governo ajudou a pesar quando 
podia aliviar, mas conseguiu emplacar a percepção de que a culpa não é 
dele, mas de governadores, e a vida precisa voltar ao normal. As pessoas 
precisam trabalhar.

2) A chateação dos antigos apoiadores, que fizeram a popularidade 
de Bolsonaro cair e sua rejeição aumentar, era apenas, como dito, chate-
ação. Nada que o tempo não resolva. Briguinha de casal. Bolsonaro é 
a síntese perfeita da qualidade moral brasileira, principalmente nos 
estratos socioeconômicos superiores.

3) Bolsonaro é uma questão moral. A afinidade brasileira com Bolso-
naro se dá fortemente por conta de seus valores e atitudes. Autoritário, 
misógino, racista, homofóbico, classista, boquirroto, autêntico, demó-
fobo, punitivista e seletivo. Isso é uma base de sustentação que resiste a 
abalos sísmicos de grande escala.

4) O jornalismo brasileiro não é anti-Bolsonaro, como seria com 
algum governante à esquerda sem um projeto de desmonte do Estado e 
garantias a trabalhadores. É regido pela defesa dos interesses que tem e 
de quem representa por afinidade. E, para mim, a constatação é simples 
e se explica por uma anedota: fosse uma Dilma ou um Lula da vida à 
frente dessa necropolítica face à pandemia, os enquadramentos que 
estaríamos vendo seriam o de que perderam a capacidade de governar 
— e tirá-los da presidência seria uma questão urgente e inadiável de 
saúde pública
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5) Há um submundo complexo da comunicação por onde essas 
pessoas também se informam, conversam, discutem, compartilham 
experiências, relatos e entendimentos. Pode ter algum grau de influência 
nesse processo. A grande imprensa brasileira não é mais detentora de 
um poder de centralização, hierarquização e enquadramentos majori-
tários daquilo que acontece na vida pública do país. A capacidade de 
produção e circulação de mensagens, conteúdos e informações em larga 
escala agora também se instala nas mãos de grupos menos poderosos 
econômica e socialmente. Desse modo, a disputa pela construção e sedi-
mentação de narrativas social e politicamente relevantes — que servem 
de munição para que todos nós possamos construir sentidos sobre a 
realidade e conduzir nossas ações, atitudes, comportamentos e opiniões 
— podem vir (e de fato vêm) de fontes as mais variadas e muitas concor-
rentes entre si. Isso pode tornar as disputas pela construção de climas de 
opinião muito mais complexas e indeterminadas.



Política - País
Movimentos populares mostram o quanto a resistência ao autoritarismo 
pode ser eficaz, sobretudo quando associada à visibilidade na mídia.

MST e cultura de resistência
Agatha Azevedo e Gáudio Bassoli abordam um despejo 
violento em Minas

A cidade de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais, se assemelha 
a tantas outras cidades interioranas, marcadas pelos latifundiários, 
grandes proprietários de terra, que exploram a mão de obra dos traba-
lhadores para produzir monoculturas. Na região, a característica predo-
minante é a produção de café. Contudo, Campo do Meio, de contra-
dições silenciadas, há mais de 20 anos foi ocupado pelo Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra (MST): a primeira fazenda do conhecido 
Acampamento Quilombo Campo Grande resiste até hoje.

Se a imagem negativa do MST, construída ao longo dos anos pela 
mídia corporativa e pelos fazendeiros do latifúndio e do agronegócio, 
é de um grupo organizado para a destruição, a realidade é que a Escola 
Popular Eduardo Galeano e as casas e lavouras perdidas pelas famí-
lias, após o despejo recente em meio à maior crise de saúde pública da 
história do país, produziam conhecimento e alimento. A Polícia Militar 
de Minas Gerais, no dia 13 de agosto, deslocou um aparato policial que 
envolveu helicóptero e tropa de choque, para retirar as famílias que 
resistiam à ordem de desocupação, usando bombas de gás lacrimogêneo 
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e ateando fogo — desconsiderando os riscos que uma “guerra biológica“, 
como pondera a Direção do MST, traria para a vida da população local.

Em nota, a Direção Estadual do MST lembra que “mesmo com as 
violações e perdas, é importante ressaltar que nesse árduo processo 
a unidade da classe trabalhadora e a solidariedade da sociedade, ao 
denunciar e se mobilizar contra o neofascismo que se instala em nosso 
país, foi fundamental para que enfrentássemos os desmandos do Estado 
de cabeça erguida.”

De fato, manifestações em rodovias, em frente à loja Zema e ao 
Palácio da Liberdade, além das coberturas da imprensa popular e até 
de veículos tradicionais (quem diria, chamando os trabalhadores sem 
terra pelo nome de trabalhadores) podem ter evitado um verdadeiro 
massacre. “A área de 26 hectares inicialmente constadas em processo 
judicial, que já estavam desocupados, foi ampliada para 52 ha no último 
despacho da Vara Agrária e a operação policial foi além da determinada 
pela liminar.” No cenário mais pessimista, o despejo (ainda mais arbi-
trário que uma decisão judicial, por si só, arbitrária), poderia ter sido 
conduzido com balas de borracha ou até balas de chumbo, não fossem 
os holofotes voltados para um dos conflitos agrários mais extensos do 
MST e do Brasil.

Mas sejamos francos: a violência — como do gás lacrimogêneo 
lançado pela Polícia em grávidas e idosos, camponeses e apoiadores 
que resistiram (forçando o aparato repressivo a trocar os turnos de 3 
em 3 horas) — não tende a diminuir. A mentira — como a do gover-
nador de Minas Gerais, Romeu Zema, tuitando o pedido de suspensão 
do despejo, possivelmente por conta da visibilidade que o caso teve — 
provavelmente prosseguirá. A única vitória possível é a organização 
cada vez mais eficiente dos movimentos populares, tanto no aspecto 
da resistência desarmada, com orações e cantigas, quanto no que diz 
respeito à unidade de classe e ao uso da visibilidade como um instru-
mento político.

Ainda é preciso reconstruir as casas de 14 famílias, reerguer a Escola 
em ruínas e pensar na proteção das famílias contra o coronavírus, que 
atinge a marca de mais de 114 mil mortes no Brasil, mas é possível dizer 
que o conflito das 450 famílias que ocupam a usina falida Ariadnópolis 
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circulou o mundo. É importante lembrar que a denúncia e a visibilidade 
podem salvar vidas. Enxerguemos e façamos ver o sofrimento de quem 
segue tendo seus sonhos, seus direitos e seus corpos sufocados.

Precisamos distribuir a terra. Precisamos de ar.





Grupos Vulneráveis
A vida cotidiana das crianças é afetada, de muitas e diversas maneiras, 
pelo isolamento social imposto pela crise sanitária. Além das dificuldades 
relacionadas à escola, elas estão mais suscetíveis a violências física, sexual 
e psicológica. Muitas vezes, as crianças não encontram o acolhimento 
necessário nas instituições que deveriam garantir a integridade e o respeito 
aos seus direitos. E a vulnerabilidade dos povos indígenas ao coronavírus 
é acentuada pela negligência do poder público.

Impactos da pandemia 
na vida das crianças
Renata Tomaz pauta a infância

Depois que o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil, 
uma sucessão de informações sobre a grave infecção se espalhou pelos 
diferentes canais comunicativos do país. Embora as crianças não tenham 
sido listadas entre os grupos de risco, elas passaram a figurar em meio 
a notícias que revelaram os impactos socioeconômicos e psicossociais 
sobre suas vidas cotidianas. Assim, observar como são atingidas ajuda a 
perceber nuances das dinâmicas engendradas no âmbito da pandemia.

Estudo realizado pelo Núcleo Ciência Pela Infância, com pesquisa-
dores da USP, FGV e Harvard, identificou como o estresse da quaren-
tena afetou a saúde psíquica das crianças. Segundo a investigação, 36% 
delas desenvolveram dependência excessiva dos pais; 32% apresentaram 
mais desatenção; 29%, mais preocupação; 21%, problemas do sono; e 
18%, falta de apetite. Outro levantamento, da Unicef, apontou que os 
efeitos socioeconômicos da crise sanitária atingiram mais as famílias 
com crianças e adolescentes do que as sem eles.

O ambiente de incerteza é fomentado pelo medo dos adultos de 
perderem o emprego e as mínimas condições de seguridade, o que 
se mostrou realidade para muitas famílias brasileiras. Além disso, os 



DIÁRIO DA QUARENTENA400

pequenos lidam com o temor de perderem familiares e amigos vitimados 
pela doença. Essa atmosfera psíquica tem sido diretamente vinculada 
ao aumento da violência doméstica, registrado em diferentes regiões 
do país, já nos dois primeiros meses da quarentena. Só em São Paulo, 
esse aumento foi de 20%, no período. O fato de as crianças estarem 
fora da escola, embora necessário, agrava o quadro na medida em que 
é um espaço fundamental para a denúncia de maus tratos sofridos por 
menores de idade.

Olhar para as crianças nos permite enxergar diferentes desdobra-
mentos da pandemia em um frágil tecido social carente de garantias 
básicas. Logo, não se trata de buscar uma vulnerabilidade intrínseca 
às crianças, mas de identificar mecanismos que a produzem, manifes-
tando-a no sofrimento psíquico, na fome, na falta de proteção familiar, 
na ausência do Estado, no silenciamento da voz ou na dissolução dos 
processos de socialização. São as assimetrias do poder — e não apenas 
a condição natural e inegavelmente peculiar das crianças — que, em 
última instância, condicionam as vulnerabilidades.

As infâncias são múltiplas porque múltiplas são as experiências que 
delineiam os primeiros anos da vida: gênero, classe, tradições, reli-
gião, etnia, escolaridade, práticas de consumo etc. Do mesmo modo, 
ser criança durante a pandemia é ter uma experiência específica, loca-
lizada no tempo e no espaço, que produzirá determinadas infâncias e, 
consequentemente, subjetividades infantis específicas. Nesse sentido, os 
impactos sobre a vida cotidiana das crianças, no contexto da crise sani-
tária, estão deixando indicadores importantes para pensarmos não só as 
infâncias contemporâneas, no contexto brasileiro, mas a própria socie-
dade em que essas infâncias são construídas.



Grupos Vulneráveis

Distopia brasileira: entre a naturalização 
do estupro e a condenação de vítimas
Tamires Coêlho, Cecília Sousa e Chloé Leurquin analisam 
o estupro como uma questão de saúde pública

As recomendações de isolamento social que protege do novo coro-
navírus são as mesmas que dificultam as denúncias e expõem ainda 
mais vítimas de violência física, sexual e psicológica, com destaque 
para crianças e adolescentes, cujos abusadores costumam ser pessoas 
de convívio próximo. Com uma estimativa de 30% de chances a mais 
de sofrer violência durante a pandemia, a situação piora bastante se 
olharmos para o maior alvo da violência sexual: meninas negras são 
as principais vítimas brasileiras, segundo o 13º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública. O caso de uma delas ganhou destaque midiático e 
tirou a pandemia dos holofotes por algumas semanas, evidenciando os 
riscos de se abordar (e governar) assuntos de saúde pública sob a lente 
do conservadorismo religioso e misógino.

Estupros frequentes que levam a uma gravidez ainda na infância, 
um diagnóstico de diabetes gestacional e risco comprovado de morte, 
a solicitação desnecessária de autorização judicial, o hospital que adia 
e se nega a fazer o procedimento e que a obriga a atravessar o país para 
conseguir um aborto seguro, a exposição de dados sigilosos da vítima em 
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redes sociais por conservadores, a perseguição do aeroporto ao hospital 
a ponto de a criança ter de entrar dentro de um porta-malas, a aglome-
ração de pessoas que promove um espetáculo na frente do hospital para 
intimidar a equipe médica responsável por salvar a garota, os xinga-
mentos e tentativas de invasão do hospital onde a criança está internada 
para impedir o aborto, calúnias e injúrias de conservadores contra o 
diretor do hospital excomungado duplamente pela Igreja Católica (após 
salvar vidas de vítimas de estupro), dezenas de ativistas que abandonam 
o distanciamento social e se dirigem ao hospital para manifestar pelos 
direitos da menina… Ingredientes de um pesadelo distópico tornam 
difícil elencar o que é mais irracional nesta sequência de absurdos que 
envolve a tentativa de garantia de um direito garantido pelo Código 
Penal desde 1940. Parece um roteiro de ficção teocrática da década de 
1980, uma narrativa distópica, mas é o Brasil em 2020.

Uma reportagem recente da Folha apurou que a ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, agiu nos basti-
dores para impedir que a criança realizasse o aborto, apesar de o caso 
se enquadrar em duas das três situações em que o procedimento é 
legalmente autorizado no Brasil (gravidez resultante de estupro e risco 
de vida para a mãe). De acordo com a Folha, assessores da ministra 
também teriam vazado dados da menina à ativista ultraconservadora 
Sara Giromini, que, atentando contra o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), divulgou em suas redes sociais o nome da criança e o ende-
reço do hospital em Recife-PE no qual ela faria o procedimento. Não 
bastasse a negativa de cuidado do hospital do Espírito Santo, que a fez 
viajar a outro estado para a realização do que lhe seria garantido por 
lei, a menina teve que entrar no hospital escondida, pois fora recebida 
pelos seguidores de Sara aos gritos de “assassina”. Após a divulgação dos 
dados, Sara, que recentemente foi presa por organizar atos antidemocrá-
ticos, teve suas contas em redes sociais denunciadas e suspensas.

Este caso específico atingiu proporções extremas, mas a cruzada que 
estes ultraconservadores — hoje legitimados pelo Estado por figuras 
como Damares — vêm promovendo país afora contra o que deno-
minam “ideologia de gênero” tem como principal estratégia a intimi-
dação de profissionais que trabalham com a educação sexual nas escolas 
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e, consequentemente, a interdição do debate nas instituições de ensino. 
Tais atitudes têm como fachada a “defesa da moral e da família”, mas, na 
verdade, tornam as crianças e adolescentes ainda mais vulneráveis, pois, 
sem orientação e informação adequadas, fica ainda mais difícil para elas 
a identificação das situações que se configuram como abuso e exploração 
sexual. Por outro lado, sem tocar no assunto, profissionais da educação 
também ficam com a capacidade de percepção e escuta comprometida. 
Tudo isso dificulta o reconhecimento, a denúncia dos crimes e, conse-
quentemente, a responsabilização dos agressores e o rompimento do 
ciclo de violência.

O episódio que poderia levar ao fortalecimento de normas de 
proteção a crianças, à garantia (nem sempre cumprida na prática) de 
realização do aborto seguro após estupro, ou até à discussão do aborto 
como uma questão de saúde pública, livre de preceitos religiosos, levou 
a um desdobramento extremamente cruel: em 28 de agosto, o ministério 
da Saúde publicou uma portaria que dificulta ainda mais a interrupção 
da gravidez fruto de violação sexual. Se antes a vítima já encarava olhares 
tortos nas instalações hospitalares, passava por violências que incluem 
a recusa de acesso ao procedimento por parte de profissionais de saúde, 
agora tem também de se apresentar a autoridades policiais, ser interro-
gada sobre o estupro (como se fosse criminosa e não vítima) e poderá ser 
submetida a ultrassonografia para ver o feto. Além de ser uma barreira 
ao alcance do direito ao aborto, a portaria, elaborada sem a consulta 
de especialistas, revitimiza de forma sequenciada mulheres e meninas 
que deveriam ser acolhidas, e legitima uma forma de tortura que deixa 
sequelas para o resto da vida. Mais constrangimentos, violências e viola-
ções para brasileiras, a quem são negados os direitos à infância, segu-
rança, proteção e a um futuro digno.

A perversidade extrema que a portaria normatiza gerou repercus-
sões negativas, inclusive por parte da bancada feminina na Câmara, 
que sugeriu sua suspensão. Diante das reações, em 24 de setembro, o 
militar que está há 4 meses como ministro interino da Saúde publicou 
uma nova portaria que atualiza o que deve ser feito em casos de abortos 
permitidos pela lei. A nova portaria, entretanto, praticamente repete 
a anterior. A novidade é que, agora, não é apenas responsabilidade do 
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médico acionar a polícia após o acolhimento de vítimas de estupro, mas 
uma opção de todos os profissionais de saúde responsáveis pelo estabe-
lecimento. Além disso, o trecho que definia que a equipe médica deveria 
informar acerca da possibilidade de visualização do feto ou embrião por 
meio de ultrassonografia também foi retirado. Apesar das mudanças, a 
portaria continua sendo responsável por promover uma inviabilização 
ainda maior do acesso das mulheres a uma garantia que está na lei.

Sob uma máscara de moralidade e de defesa de princípios “terrivel-
mente cristãos”, na qual o aborto é mais demonizado e criticado que o 
estupro, o governo em curso e seus agentes na sociedade ultrajam diaria-
mente dignidades e corpos, violando direitos e legislações há muito 
estabelecidas, como é o caso do ECA e da lei brasileira sobre o aborto, 
citados nesta análise. Irônico — e trágico — é perceber que isso se dá 
diante dos olhos de todas as instituições, sob a articulação e incitação 
da ministra que deveria ser a autoridade do Executivo a promover os 
direitos humanos, sobretudo das crianças e adolescentes.



Grupos Vulneráveis

Pandemia acelera processo de genocídio 
dos povos originários
Vinicius Souza retoma a história para descrever a 
situação das comunidades indígenas

O genocídio dos povos originários das Américas começou com 
Colombo em 1492 e é praticado por europeus e seus descendentes desde 
então. Além da pólvora e do aço, a guerra biológica de extermínio, ainda 
que por vezes não intencional, tem sido uma grande aliada na maior 
dizimação populacional da história. Isso ocorre porque os indígenas não 
possuem anticorpos para vírus e bactérias importados. Com a Covid-
19, acontece a mesma coisa com todos nós. A diferença entre a vida 
e a morte, então, está no acesso à informação, a produtos de higiene e 
limpeza e principalmente à infraestrutura hospitalar. Novamente isso 
está sendo negado aos indígenas brasileiros e esse fato já repercute em 
todo o mundo.

No Brasil, há registros de distribuição de roupas e utensílios proposi-
talmente infectados, especialmente com o vírus da varíola, na eliminação 
de populações autóctones para a tomada de territórios até pelo menos a 
década de 1960. O processo de genocídio físico e cultural por terras não 
parou mesmo com a redemocratização do país, mas com Bolsonaro no 
poder ele se intensificou. A primeira representação por genocídio contra 
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o presidente no Tribunal Penal Internacional, aliás, ocorreu ano passado 
por causa de sua política contra os povos originários. A representação 
mais recente, de julho, tem como objeto ações e omissões no combate à 
Covid-19. Não há como dissociar as duas ações.

A chegada da pandemia no país apenas acelerou o genocídio indí-
gena e Mato Grosso, infelizmente, é mais uma vez um “bom” exemplo. 
No estado, vivem 43 povos indígenas, incluindo os Bororo, Krenak, 
Kaiapó e Xavante, a maior etnia, com mais da metade dos 43 mil esti-
mados. A primeira vítima indígena mato-grossense da doença foi um 
bebê xavante de 8 meses, no dia 11 de maio. No dia 29 de julho, segundo 
levantamento de Víviane Francischini, profissional da SES-MT e mili-
tante da causa indígena, dos 269 óbitos registrados entre povos originá-
rios, 54 foram em Mato Grosso. Enquanto a taxa geral de letalidade no 
estado estava em 3,58 para cada 100 infectados confirmados, entre os 
indígenas o número era de 4,95/100. Na DSEI Xavante, com 31 mortes, 
a taxa chegava a 8,89/100.

Apesar disso, no início de julho, o presidente vetou aos povos indí-
genas 14 artigos no “Plano emergencial de enfrentamento da Covid-19 
em grupos de extrema vulnerabilidade”, que estava em sua mão há quase 
um mês. Entre os pontos vetados estão a obrigatoriedade de garantia 
de acesso à informação, à água potável, distribuição de kits de higiene 
e limpeza, acesso prioritário a leitos hospitalares e a programas de 
proteção social.

No dia 21 de julho, o Ministério Público Federal pediu formalmente 
ao Parlamento a derrubada dos vetos. Mas até o fechamento deste texto 
não havia previsão para essa votação em um Congresso repleto de repre-
sentantes do agronegócio e da mineração, sempre de olho nas terras 
indígenas. Para eles, o ainda candidato Bolsonaro prometeu, e está 
cumprindo, que não haveria um centímetro de novas demarcações. Sem 
gente em cima da terra, é mais fácil entregar o território à exploração 
econômica.

A luta, iniciada há mais de cinco séculos, contudo, continua. Em 5 
de agosto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 
unanimidade, que o governo federal deve adotar medidas de contenção 
do avanço da Covid-19 nas comunidades indígenas. Trata-se sem 
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dúvida de uma vitória política dos povos indígenas. Resta saber se o 
governo realmente vai aceitar essa ordem judicial ou se vai colocar 
algum general sem qualquer representatividade ou articulação regional 
comandando um suposto “comitê de crise”, como fez com Braga Netto 
quando Mandetta saiu do Ministério da Saúde ou com o vice-presidente 
Mourão quando precisou dar uma resposta ao aumento das queimadas 
na Amazônia.





Saúde
Os holofotes da admiração voltados para os indispensáveis profissionais da 
linha de frente de combate ao coronavírus abriram importantes questões 
sobre a valorização da saúde pública e da ciência.

A ciência cuida de quem está 
cuidando de nossa saúde
Ricardo Duarte destaca os cuidados com a saúde mental 
de médicos e enfermeiros

O quadro de Rembrandt “A lição de anatomia do doutor Tulp” se 
tornou célebre no Renascimento por conta da exibição da dissecação 
humana, prática comum na medicina do século XVI que começava a 
descobrir o novo mundo da anatomia. Quatro séculos depois, a medi-
cina contemporânea se debruça sobre um corpo humano vivo, em meio 
a uma pandemia, na busca de entender o comportamento do vírus Sars-
-Cov2 no organismo e sob a pressão de evitar o óbito do paciente.

No início da pandemia, médicos e enfermeiros que já trabalhavam 
em hospitais e postos de saúde não tiveram escolha: eles se viram na 
linha de frente contra uma doença sem saber como lidar. Por vezes 
faltavam os Equipamento de Proteção Individual (EPI). Iniciou-se uma 
corrida: dos governos na busca de adquirir os equipamentos hospita-
lares necessários; das mídias visando instruir sobre medidas profiláticas, 
ações de treinamento e uso adequado de EPIs; dos hospitais públicos em 
suas comissões operacionais de emergência.

Os testes RT-PCR aumentaram e os dados de junho mostravam 
mais de 83 mil profissionais da saúde infectados e 169 mortes contabili-
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zadas. Entre os óbitos, a maioria enfermeiros (42) e médicos (18). Esses 
números de mortes totais já seriam bem superiores a outros países, 
como nos EUA (146) e Reino Unido (77).

Os profissionais estão tendo que aprender o comportamento da 
doença durante as muitas fases do tratamento. E terão que esperar o 
“resgate” no front da batalha. Isto por que só as evidências científicas ao 
longo deste processo podem sinalizar a cura ou indicar algum medica-
mento que reduza complicações. De acordo com a OMS, existem hoje 
160 vacinas em desenvolvimento. No Brasil, algumas estão dando espe-
ranças: a vacina da Universidade de Oxford em parceria com Unifesp e 
FioCruz; a “Coronavac” desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac 
Biotech, em parceria com Instituto Butantan; e a recém-chegada “vacina 
russa”, elaborada pela Universidade de Sechenov e o Instituto Gama-
leya de Epidemiologia e Microbiologia da Rússia. Enquanto isso, várias 
outras comprovações científicas mostram a ineficácia da hidroxicloro-
quina (e associações com azitromicina) e de vermífugos como ivermec-
tina.

Diante desse cotidiano tensionado, os profissionais da saúde se 
sentem vulneráveis, entre o compromisso de salvar vidas e o medo de 
serem contaminados. Inúmeros foram os pedidos de setores da socie-
dade para a população ficar em casa e não sobrecarregar o sistema de 
saúde e, assim, minimizar a propagação do vírus nos hospitais.

As luzes das mídias sobre os médicos e enfermeiros exaltam o prota-
gonismo deles e instigam o imaginário do “herói” que salva vidas. 
Alguns até hesitam pedir apoio emocional, pois isso seria reconhecer 
as fraquezas, mesmo na rotina estressante e diante da síndrome do 
transtorno de esgotamento. Afinal, heróis são infalíveis. Mas Hipócrates 
certamente iria rejeitar tanto esse mito do herói na medicina quanto as 
explicações fantasiosas sobre a cloroquina. O pai da medicina obser-
varia o desenvolvimento da doença, se baseando em evidências cientí-
ficas, bem como na capacidade de recuperação do corpo, evitando o uso 
de drogas.

Estamos vivendo um outro Renascimento. Na pintura do século XVI, 
o foco das luzes estava no homem. Hoje, as luzes estão na ciência. Mas 
será que ela resistirá aos ataques sombrios dos negacionistas? Aumentar 



A CIÊNCIA CUIDA DE QUEM ESTÁ CUIDANDO DE NOSSA SAÚDE 411

a intensidade do brilho da ciência depende de todos, pois as evidências 
científicas orientam os profissionais da saúde quanto ao comportamento 
do vírus no corpo humano e, sobretudo, salva vidas. Assim, a ciência 
corre para cuidar de quem cuida da saúde de todos nós.





Ciência e Educação
O mundo aposta na ciência para viabilizar uma vacina eficaz em um 
curtíssimo espaço de tempo, enfrentando a divulgação de informações 
falsas, governos negacionistas e os dilemas éticos que envolvem a produção 
científica.

A corrida pela vacina e 
seus dilemas mal-ditos
Frederico Tavares discute a esperança 
da vacina e suas controvérsias

No dia 27 de julho de 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, retuitou post com vídeo da médica Stella Immanuel, atuante em 
Houston (EUA), no qual a profissional defende o uso do medicamento 
hidroxicloroquina para o enfrentamento da pandemia do novo Coro-
navírus. O Twitter excluiu a mensagem por considerar que o material 
divulgava informações falsas sobre o tratamento ou cura para a Covid-
19, ferindo as regras de uso e conduta da plataforma.

Antes da exclusão nas redes sociais, entretanto, o vídeo já havia 
se tornado um viral. Uma das principais artistas do pop mundial, 
Madonna, estava entre os que participaram da expansão da mensagem 
de cunho negacionista. E, assim como Trump, teve sua conta do Insta-
gram censurada. O conteúdo audiovisual, bloqueado no dia 28 de julho, 
aparecia assim legendando no feed da cantora: “algumas pessoas não 
querem ouvir a verdade, especialmente as que lucram com a longa busca 
pela vacina”. Segundo ela, a vacina contra a Covid-19 estaria pronta há 
meses e seus produtores “preferem deixar o medo controlar as pessoas e 
deixar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres”.
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A Teoria da Conspiração divulgada por Madonna recebeu críticas 
e elogios dos fãs, bem como jogou luzes controversas sobre um tema 
que nos acompanha diariamente e cujos debates traduzem ansiedades e 
espera: a vacina contra a Covid-19. É fato que a geração atual da huma-
nidade não havia enfrentado uma crise de tamanho porte como a provo-
cada pelo novo Coronavírus. Sua repercussão mundial e as infinitas 
consequências trouxeram às instituições governamentais e de pesquisa 
sobre saúde o desafio de alcançar meios para uma imunização planetária 
e a retomada da “normalidade” da vida.

No entanto, essa corrida pela fabricação da vacina também envolve 
um vazio informacional e ético que, pela urgência da demanda, passa 
despercebido. Trata-se, principalmente, de um dilema residual, que 
habita muitos cenários: qual a opinião médica e científica sobre os testes 
realizados com voluntários ao redor do mundo? A que tipo de perigo 
estariam expostos aqueles que recebem vacinas feitas em tão pouco 
tempo? Haverá obrigatoriedade futura no recebimento da dose? O que 
significa alcançar uma vacina em tempo recorde? Que barreiras e prin-
cípios da “boa” medicina estariam negligenciados? Quem efetivamente 
terá acesso à imunização?

No dia 01 de agosto, a Rússia anunciou para outubro o início de uma 
vacinação em massa contra o novo Coronavírus. A notícia trouxe um 
misto de alívio e desconfiança, com reações da classe científica e, ao 
mesmo tempo, polêmicas políticas. Dois dias antes, em crítica velada à 
vacina em estudo pela China, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que no 
Brasil, quando chegar o momento da imunização, não será pela vacina 
“daquele país”. Tudo isso, demonstra a seara turbulenta que envolve a 
questão. Tais tensões e incertezas apontam barreiras para uma resolução 
imediata dessa catástrofe, assim como indicam as nuances que envolvem 
a expectativa do “final feliz” tão desejado.

Há meses, veículos de imprensa de vários países reforçam a expecta-
tiva quanto à vacinação com o mote da esperança. Porém, nesses mesmos 
meios, os argumentos acerca dos problemas que envolvem a construção 
de uma saída pela ciência são tímidos. Assim como são pouco aprofun-
dadas a discussão e a cobertura midiática sobre outras doenças planetá-
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rias, endêmicas há anos ou décadas, podendo esse também ser o incô-
modo destino da Covid-19.

O que a demanda coletiva parece evitar, portanto, não é o debate 
sobre a necessidade da vacina, mas sobre o significado desta (ou de 
sua terrível ausência). A excepcionalidade do contexto pede respostas 
excepcionais a ele. Será isso possível pela lógica do conhecimento cien-
tífico e seus prazos históricos?

O desejo imediato pela “cura mundial” pode ser tão negacionista 
quanto um post. Um difícil paradoxo para estes tempos em que a reali-
dade vem nos lembrar que os milagres estão nos laboratórios.





Mídia e Entretenimento
O combate à indústria da desinformação se acirra e, nos últimos meses 
do Diário, procuramos perguntar pelas circunstâncias que suscitam esse 
acirramento, sua efetividade e extensão: quem consegue de fato combater 
fake news e quem é realmente defendido delas? No campo do entretenimento, 
o “novo normal” é dinamicamente reconfigurado e empreendido

Combate às fake news: o bloqueio judicial 
de perfis e a atuação da sociedade
Frances Vaz analisa ações da iniciativa privada e pública 
na luta contra a desinformação

As manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro têm apresen-
tado, pelo menos, um traço em comum: em todas elas, faixas e cartazes 
conclamam o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal 
Federal e uma “intervenção militar constitucional com Bolsonaro no 
Poder”. Os atos antidemocráticos estão sendo investigados pelo STF, que 
determinou o bloqueio mundial de mais de 30 contas de usuários do 
Twitter e do Facebook alvos das investigações.

Verifica-se, assim, a intensificação de cobranças para que as plata-
formas digitais atuem concretamente no intuito de coibir a propa-
gação de notícias falsas e de discursos de ódio. Recentemente, grandes 
empresas propuseram boicotes ao Facebook, cancelando seus anúncios 
na plataforma como forma de pressioná-la a adotar práticas concretas 
contra essas práticas. Além disso, iniciativas como o perfil Sleeping Giant 
Brasil passaram a interpelar empresas cujos anúncios sejam veiculados 
em plataformas conhecidas por disseminar informações falsas. Como 
resultado das crescentes pressões, o Twitter, por exemplo, decidiu iden-
tificar as mensagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
que possuem conteúdo mentiroso e violento. E o presidente brasileiro 



DIÁRIO DA QUARENTENA418

já coleciona postagens apagadas pelo Twitter, Instagram e Facebook por 
veicularem informações falsas sobre a pandemia do Covid-19.

Diferentes pesquisadores têm apontado para os riscos da dissemi-
nação de mentiras para a democracia. O historiador Federico Finchels-
tein argumenta, em livro recentemente lançado, que a mentira é uma 
técnica fascista e objetiva tanto a substituição da realidade por uma 
verdade “transcendental”, quanto a destruição da memória histórica, 
além do ataque a instituições responsáveis por apresentarem fatos histó-
ricos ou jornalísticos. Nessa estratégia, a verdade passa a ser baseada 
não em fatos objetivos, mas em narrativas que melhor representem as 
ideologias e valores de grupos ou de seguidores de lideranças populistas 
ou neofascistas, como defende David Roberts.

As discussões a respeito do combate à disseminação de informa-
ções falsas estão longe de apresentar soluções efetivas para o problema 
e mecanismos que promovam ações governamentais de maior controle 
sobre as redes podem ser utilizados em favor do recrudescimento de 
regimes autoritários. Por outro lado, a mobilização da sociedade civil 
para práticas de vigilância e de accountability, ainda que tímidas, amplia 
essas possibilidades ao atribuir responsabilidades a agentes políticos e 
econômicos e a cidadãos sobre o uso responsável e responsivo das redes 
digitais.

Hannah Arendt, uma das inspirações de Finchelstein, alerta para o 
risco de uma dominação baseada no império da mentira em massa:

discutir a verdade ou a mentira na predição de um ditador to-
talitário é tão insensato como discutir com um assassino em 
potencial se a sua próxima vítima está morta ou viva — pois, 
matando a pessoa em questão, o assassino pode prontamente 
demonstrar que a sua afirmação era correta (ARENDT, 1989, 
p. 399)1

Em nome de uma verdade “transcendental”, que dispensa compro-
vação empírica, perde-se o limite entre ficção e realidade, entre justiça e 
vingança, entre uma gripezinha e o desastre de mais de cem mil mortes.

1. ARENDT, H. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
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O que as fake news contra 
Felipe Neto revelam sobre as 
estratégias políticas atuais?
Chloé Leurquin e Vera França pautam eixos de gênero e 
ideologia política na análise sobre figuras públicas alvo 
de notícias falsas em massa

Desde que começou a se pronunciar mais enfaticamente sobre 
questões políticas e se posicionou em um campo mais progressista do 
debate público, Felipe Neto vem sendo atacado nas redes sociais. O mais 
recente e mais grave ataque ocorreu depois que o youtuber gravou um 
vídeo para o jornal americano New York Times em julho último sobre 
a péssima situação política brasileira atual, evidenciada pela crise do 
coronavírus. Em inglês (e num bom inglês), um dos maiores influen-
ciadores digitais do Brasil expõe uma série de atitudes questionáveis de 
Bolsonaro, qualificando-o como o pior presidente do mundo. Ao final, 
e em forma de pedido de ajuda, convoca os norte-americanos a não 
reelegerem Donald Trump, uma reeleição que poderia vir a fortalecer o 
presidente brasileiro. Logo que o vídeo viralizou, Felipe começou a ser 
alvo de fake news e de ameaças (nas redes sociais e fora delas), sendo 
acusado de cometer diversos crimes, entre eles, apologia à pedofilia.

A estratégia de desmerecer posições políticas opostas não é novi-
dade, mas a indústria da desinformação (termo usado para enfatizar 
a intencionalidade da estratégia de disseminação de fake news), num 
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contexto que vem sendo chamado de “pós-verdade”, é também revela-
dora de muitos aspectos da sociedade contemporânea. Nesta situação 
em específico, chama a atenção os holofotes dados ao caso — a grande 
repercussão por parte da imprensa. Além de carta em apoio a Felipe 
Neto e em defesa da liberdade de expressão, assinada por dezenas de 
entidades como a Associação Brasileira de Imprensa, Instituto Igarapé 
e Instituto Vladmir Herzog, o influenciador teve espaço até no Jornal 
Nacional. Outros atores políticos também se posicionaram enfatica-
mente — Felipe foi convidado a falar sobre o assunto na Câmara dos 
Deputados pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Vale registrar que até alguns anos atrás, Felipe Neto defendia posi-
ções políticas bem diferentes (foi a favor do impeachment da presidenta 
Dilma) e inclusive criticou acidamente algumas pessoas da ala progres-
sista no país, desferindo ataques contra Cynara Menezes (editora do 
site Socialista Morena) e Chico Buarque, por exemplo. Não chegou ao 
descalabro de seus atuais opositores, mas é interessante notar não apenas 
que agora ele experimenta um pouco do veneno que já destilou, como 
observar o lugar de onde vem os ataques e para onde se dirigem: é a ala 
conservadora que, de forma autoritária, quer calar vozes que se opõem 
ao atual governo e denunciam seus absurdos. A mudança da perspectiva 
defendida por Felipe Neto — e que saudamos como bem-vinda — não 
foi tolerada pelos grupos que, antes, o consideravam “um dos seus” e 
que, agora, dirigem para ele suas baterias.

Os discursos que carregam desinformação fazem parte de uma disputa 
pelo poder, pela narrativa hegemônica, de uma luta pela verdade. Fatos e 
acontecimentos são inventados, distorcidos ou negados com o objetivo 
de, muitas vezes, modificar a própria história, tanto o passado quanto o 
futuro. Considerando este aspecto, é importante refletir sobre os ataques 
sofridos pela candidata a vice-presidência Manuela D’Ávila no período 
das eleições de 2018. Manuela foi alvo de mentiras infames e inclusive 
de ataques à sua pessoa e de sua filha (na época um bebê). Esses ataques 
não provocaram nenhum eco na imprensa e passaram despercebidos 
na sociedade. Embora o contexto eleitoral traga particularidades, bem 
como o fato de tratar-se de uma candidata de esquerda, é impossível não 
atentar para as questões de gênero que atravessam o tratamento dado 
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pela imprensa a um e outro caso. O teor das mentiras, por si só, nos 
leva a alguns questionamentos: o que choca e o que é potencialmente 
credível quando se fala de um homem e de uma mulher? Quais são as 
figuras que merecem ser protegidas da indústria das desinformações?

Manuela, mulher e de esquerda, foi cruelmente atacada, e isto não 
provocou revolta (será que, nessa condição, ela “merecia”? Como algumas 
mulheres “merecem” ou “não merecem” ser estupradas?), enquanto 
Felipe Neto foi vivamente defendido. De fato, devemos defender pessoas 
que são atacadas injustamente e repudiar as atuais táticas de lincha-
mento. Mas quem é Felipe Neto? Um empresário e influenciador digital, 
com muitos seguidores, que comenta fatos da vida cotidiana e agora da 
política. Não é um líder político, não é um líder religioso, não é um 
educador ou um grande artista. Não se trata, portanto, do que ele é, do 
cargo que ocupa, de atividades que desenvolve, de competências que 
exibe. Trata-se do seu prestígio nas redes e de seu carisma. A proemi-
nência das pessoas, nesse tempo das Fake News e da “pós-verdade”, bebe 
agora em outras fontes.
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A volta e a vez dos drive-ins: 
retrô (restrito) na pandemia
Samuel Silveira pauta a tendência que 
despontou no “novo normal”

Com o início das medidas de isolamento social, as lives invadiram 
o cotidiano, não só do entretenimento, de modo geral, mas também do 
trabalho e da família. No caso de muitos artistas no Brasil, a iniciativa 
se transformou em superproduções periódicas, que vêm alcançando 
grande audiência, doações e, em alguns casos, críticas, devido ao desres-
peito às normas de distanciamento e não aglomeração.

Mais recentemente, a mediação da tela parece ter dado lugar (ou se 
somado) à “mediação do carro”, aproveitando a pulsão de muitos de 
buscar lazer fora de casa. Seguindo tendência internacional, cinemas 
drive-in têm reaparecido em várias capitais e cidades médias — até antes 
da pandemia o “Cine Drive-In” de Brasília era considerado o último do 
país. No entanto, mais novidade ainda são os drive-ins de shows, nos 
quais muitos artistas e empresas têm apostado. Nesse caso, estádios e 
grandes arenas são adaptados para receber dezenas, centenas de carros 
— cada um com, no máximo, três ou quatro passageiros-espectadores, 
como manda uma das regras de isolamento adotadas. Dentre os casos 
de sucesso repercutidos, está o do pastor e influenciador digital Deive 
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Leonardo, cujas pregações no Allianz Parque, em São Paulo, tiveram os 
ingressos esgotados em menos de um minuto.

Artistas como Roupa Nova, Jota Quest, Simone & Simaria e Anavi-
tória também já aderiram a esse novo formato em crescimento. Mas há 
também os que se recusam a embarcar nessa onda. Pabllo Vittar, por 
exemplo, se manifestou dizendo que enquanto não houver vacina contra 
a Covid-19 e as pessoas ainda estiverem morrendo, não vai para o palco.

O clima retrô com toques de futurismo tem sido o ponto mais desta-
cado na cobertura da mídia no caso dos shows e cinemas: em alguns 
casos, o som é ouvido (e personalizado pelo espectador) no sistema 
de cada carro, sintonizando-se certa frequência no rádio. Para ir ao 
banheiro ou comprar comida e bebida, agenda-se por meio de aplicativo 
de celular: tudo para não haver aglomerações. Buzinas e faróis piscando 
se somam aos gritos e aplausos.

Na repercussão do acontecimento, a mistura entre futuro e passado 
vai dando o tom do “novo normal” do entretenimento. Cabe destacar 
dois sentidos principais a partir do fascínio desse retrô tecnológico.

É, de fato, interessante que se tenha encontrado “no passado” uma 
alternativa aparentemente segura para diferentes formas de lazer e 
atividades afins na pandemia, inclusive reaquecendo o setor, gerando 
emprego. Por outro lado, é importante ter em mente a quem se dirige 
a nova proposta cultural: a onda retrô é “pra quem pode”, é claro, “pra 
quem tem” — primeiramente, carro, o que significa aproximadamente 
25% da população brasileira, levando em conta dados do Denatran no 
ano passado. No caso da alternativa ser ir com quem tenha, é o isola-
mento social que pode estar em jogo. Além disso, ainda que se mantenha 
em alguns casos a faixa de preço de sessões e shows do “antigo normal” 
ou cachês mais baixos, há de se convir que os custos têm pesado muito 
mais para a maioria da população.

A flexibilização do isolamento social já é realidade em várias cidades, 
mesmo que a vacina e principalmente o controle real da doença ainda 
estejam distantes. Até que ponto o frenesi de alternativas do “novo 
normal” é, de fato, normal? No início de julho, repercutiram imagens 
de um shopping em Botucatu (SP), com carros passeando literalmente 
dentro do shopping, circulando por entre as lojas, disponíveis para “reti-
rada de produtos”, segundo informado. Será que a perspectiva é mesmo 
transformar tudo quanto for possível em drive-thru e drive-in?
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No Instagram, Pugliesi decreta 
o fim de seu isolamento
Fernanda Medeiros e Bárbara Lima tratam do 
cancelamento de celebridades

O vídeo de retorno de Pugliesi instaura muitos sentidos. O primeiro 
ponto que chama a atenção é a performance do retorno: do discurso 
ao cenário, tudo no vídeo parece ter sido muito bem planejado, longe 
da espontaneidade que Pugliesi pretendia demonstrar. Vários usuários 
destacaram a percepção sobre a “encenação” do pedido de desculpas, 
apontando aspectos de produção como, por exemplo, a escolha do 
figurino claro, o cabelo sem megahair, a intenção em mostrar o quarto 
branco do casal, em uma tentativa de transmitir paz.

Essas questões parecem ficar mais visíveis quando somadas ao 
conteúdo da fala inconsistente. Apesar de ter reconhecido o erro, Pugliesi 
disse que, até o dia da festa (que foi o motivo de seu cancelamento), não 
tinha a noção real do alcance da sua imagem — o que é no mínimo 
estranho para uma pessoa que cultiva a fama há quase dez anos, baseada 
em números, métricas e estratégias relacionadas aos algoritmos.

Além disso, ela identificou que o próprio excesso de otimismo foi 
um dos motivos que a fez “fechar os olhos para uma parte cruel do 
mundo”. Mas, na sequência, também afirma o quanto é abençoada 
por ter recebido o que ela vem chamando de “sinal do universo”, que 
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seria o cancelamento do seu status de fama decorrente de sua postura 
pública reprovada. No entanto, isso nem esbarra em seu discurso: ela 
chega a agradecer aos haters que, apesar da agressividade, a fizeram 
abrir os olhos para os problemas do mundo e acabaram ajudando na sua 
evolução. Ou seja, ela se perdoou, e, aparentemente, é o que importa (a 
vida continua sendo “mara”).

Embora tenha perdido todos os patrocinadores e cerca de 90 mil 
seguidores (até o dia em que saiu do Instagram), o perfil de Pugliesi 
voltou a funcionar como se ela não tivesse se afastado — a diferença é 
que, agora, além das indicações de livros de autoajuda, ela também reco-
menda leituras sobre feminismo e racismo. Mas faz questão de dizer que 
está aprendendo, sempre “em evolução”. As marcas também estão come-
çando a voltar de maneira discreta. Mas será que alguma coisa mudou 
para os 4,3 milhões de seguidores que continuam acompanhando a vida 
da celebridade?

O cancelamento superficial e a volta despreocupada de Pugliesi 
apontam também para outra discussão importante: a enorme diferença 
entre o cancelamento de pessoas brancas e pessoas negras.

De um lado temos, por exemplo, a intelectual negra Djamila Ribeiro, 
que recentemente foi cancelada após uma discussão com a ativista 
Letícia Parks. Em poucas horas, Djamila recebeu centenas de mensa-
gens ofensivas e ameaças, perdeu seguidores em todas as redes sociais e, 
no dia seguinte, teve que fazer um boletim de ocorrência após sua filha 
também ter sido ameaçada pelos internautas.

Do outro lado temos o cancelamento de Pugliesi e de tantas outras 
celebridades e influenciadoras brancas. Diferente de Djamila, o tom do 
cancelamento de Pugliesi não passava por ameaças ou falas de extremo 
ódio. Ela foi questionada e perdeu algumas de suas várias fontes de 
renda, mas tudo num tom que, de certa forma, preservava sua integri-
dade.

O cancelamento de pessoas, independente do motivo, é algo que 
deve ser questionado. É preciso, no entanto, atenção especial às especi-
ficidades de cada caso, afinal, colher do cancelamento algumas críticas e 
perdas financeiras é bem diferente de ter sua vida e liberdade colocadas 
em risco.



VII
Setembro

Nosso Diário da Quarentena chega ao fim, mas a pandemia parece muito 
longe de terminar. O país encerra o mês de setembro contabilizando 

4.810.935 de casos confirmados e 143.952 mortes.





Política - Governo
A pergunta pelos 89 mil reais que Queiroz depositou para os Bolsonaro 
ecoa pelo país, e o presidente e seus filhos tentam silenciar “na marra” a 
repercussão do caso. Em sua participação na Assembleia Geral das Nações 
Unidas, o presidente brasileiro provoca constrangimento ao país.

Se a verdade liberta, por que tanto esforço 
para silenciá-la no caso Queiroz?
Thais Araujo e Terezinha Silva questionam esforço 
governista para ocultar informações

Enquanto o governo federal continua ineficiente para combater a 
propagação da Covid-19 que, em 15 de setembro, já matou mais de 130 
mil brasileiros, as atenções de Jair Bolsonaro se voltam para a proteção 
de interesses de seus familiares. Apesar dos memes e piadas que têm 
proliferado, os desdobramentos do caso Queiroz revelam mais um 
episódio político protagonizado pelo presidente da República e carre-
gado de truculência, autoritarismo, tentativa de ocultação de informa-
ções relevantes à sociedade e agressão a jornalistas. Se a verdade liberta, 
como Bolsonaro costuma bradar, por que tanto esforço para ocultar 
informações?

Investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro indica que 
depósitos feitos entre 2011 e 2016 por Fabrício Queiroz, amigo de Jair 
Bolsonaro e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e sua esposa, 
Márcia Aguiar, totalizaram R$ 89 mil. As informações contrariam versão 
de Bolsonaro, que havia dito se tratar de pagamento por um empréstimo 
de R$ 40 mil concedido por ele a Queiroz. Os dados, obtidos por meio 
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da quebra de sigilo bancário de Queiroz e Márcia, não mostram o rece-
bimento de tal empréstimo.

O tema parece despertar a ira do presidente, que desde a sua posse já 
deu inúmeras mostras de que uma de suas prioridades é a proteção de sua 
família. Questionado por um jornalista sobre a razão dos depósitos na 
conta da primeira-dama, Jair Bolsonaro respondeu que sua vontade era 
“encher tua boca na porrada”. Houve repúdio por veículos de imprensa, 
políticos e entidades representativas da categoria, como a Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj), que reiterou pedido de impeachment 
contra o presidente e lembrou que ameaça é crime previsto no artigo 147 
do Código Penal.

A tentativa de silenciamento sobre o tema extrapolou os integrantes 
da família Bolsonaro e chegou à Justiça. No início de setembro, a pedido 
da defesa de Flávio Bolsonaro, a juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara 
Cível do Rio, expediu liminar proibindo a TV Globo de exibir em suas 
reportagens documentos sigilosos de investigações sobre o filho do 
presidente. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) 
condenou, em nota, o que classificou como “censura prévia inacei-
tável”. Como destacou o jornalista Leonardo Sakamoto: “a divulgação 
de trechos da investigação que corre em sigilo não é crime. A quebra 
do segredo de Justiça é. Mas quando um conteúdo é entregue a um 
profissional de imprensa, a quebra já ocorreu. Cabe à Justiça descobrir 
quem vazou a informação, não punir o veículo de imprensa com uma 
mordaça, muito menos a sociedade com o silêncio”.

Flávio Bolsonaro é suspeito de liderar um esquema de “rachadinha”, 
que desviava salários de funcionários de seu antigo gabinete na Assem-
bleia Legislativa do Rio, onde foi deputado até janeiro de 2019, para 
o bolso de Queiroz e, de lá, para o da família Bolsonaro. Por suspeita 
de envolvimento, Queiroz e Márcia cumprem prisão domiciliar, bene-
fício questionável que conseguiram em julho. O MP(RJ) afirma que há 
indícios de que o dinheiro recolhido era lavado por meio da compra de 
imóveis pelo casal Fernanda e Flávio Bolsonaro e da loja de chocolate 
do senador. Eles negam as acusações. O senador comemorou a decisão 
liminar e publicou nas redes sociais uma imagem da TV Globo em uma 
lixeira. Também disse não ter nada a esconder. Mas cada novo acon-
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tecimento relacionado ao caso Queiroz revela justamente o contrário, 
tamanho o esforço dos Bolsonaro para não dar explicações públicas a 
respeito e atacar quem tenta quebrar o silêncio.

O que foi aqui analisado, portanto, envolve um duplo acontecimento: 
o depósito de R$ 89 mil e os esforços de silenciamento. Um e outro 
confluem reforçando as suspeitas de envolvimento do clã Bolsonaro no 
caso.





Política - Governo

Inverdades e acusações no discurso de 
Bolsonaro na ONU
Vera França e Frances Vaz analisam a fala enganosa e 
constrangedora do presidente

Em 22 de setembro, Bolsonaro proferiu o discurso de abertura da 
75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Mesmo sendo lido à distância, 
causa constrangimento. Tradicionalmente, o Brasil abre a Assembleia da 
ONU; então, independente da importância do país e do renome de seu 
representante, seu discurso é ouvido por todos e alcança grande reper-
cussão. Infelizmente, neste caso, repercussão negativa na imprensa do 
país e do mundo, porque recheado de inverdades, acusações e repetição 
de seu credo ideológico.

Em seu discurso, seu governo se apresenta conduzindo muito bem 
o combate à pandemia (com auxílio gigantesco às pessoas e às ações 
de saúde e socorro – incluindo o cuidado com populações indígenas), 
ao mesmo tempo que mantém pujante sua economia. Ele destaca que 
o Brasil é um dos maiores recebedores de investimentos diretos no 
mundo; desponta como o maior produtor mundial de alimentos; aposta 
na abertura comercial, adaptada às novas realidades internacionais; 
destaca-se pela preservação ambiental; investe na cooperação entre 
países, nas operações de paz, defende a liberdade e a prevalência dos 
direitos humanos.
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Ou seja: estamos no melhor dos mundos. Mas o mundo todo sabe 
que não é bem assim, e é no mínimo corajoso, da parte do presidente, 
tentar passar uma imagem com tão pouco respaldo na realidade. No que 
toca à pandemia, nessa mesma semana em que o presidente discursava 
nas Nações Unidas, o Brasil figurava como o segundo país no mundo em 
número de mortos pela doença, creditados não apenas à falta de uma 
política de combate centralizada, mas sobretudo às atitudes negacio-
nistas do presidente. E quanto à economia, a crise é profunda: o índice de 
desemprego nunca esteve tão alto, a dívida interna explodiu, e a porteira 
se abriu para medidas antissociais, antiambientais, ataques persistentes 
às universidades, junto com a venda criminosa do patrimônio público.

Encobrindo tudo isso, o presidente apresenta culpados para 
problemas que são mais evidentes. O primeiro deles é a imprensa, que, 
enfatizando o “fique em casa”, “politizou” o tratamento da pandemia e 
“quase trouxe o caos social ao país”.

A imprensa também é responsável por “uma das mais brutais campa-
nhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal”, em conjunto 
com instituições internacionais e associações brasileiras “aproveitadoras 
e impatrióticas”, agindo em nome de “interesses escusos”.

O combate à pandemia foi delegado aos 27 governadores de estado – 
o governo federal deu os recursos, no mais seria responsabilidade deles. 
Incêndios, apenas periféricos, na Amazônia e Pantanal, foram provo-
cados pelo caboclo e pelo índio, que queimam seus roçados. No que toca 
à preservação ambiental, e apesar de iniciar um programa pioneiro de 
Combate ao lixo no mar, “em 2019 o Brasil foi vítima de um criminoso 
derramamento de óleo venezuelano”.

Aliás, enfatizando duas vezes a Venezuela, o presidente destaca ainda 
que o Brasil vem sendo “referência internacional pelo compromisso e 
pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos”, “deslo-
cados devido à grave crise político-econômica gerada pela ditadura 
bolivariana”.

Essa dupla menção à Venezuela, assim como a saudação ao presi-
dente Trump e a menção aos países amigos, Israel e Emirados Árabes 
Unidos, não são aleatórias. Bolsonaro fez questão de se situar ideologi-
camente ao lado dos parceiros da direita, e repudiar o fantasma comu-
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nista. Completou seu libelo com um “apelo a toda a comunidade inter-
nacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia”. Fechando, 
sentencia: “O Brasil é um país cristão e conservador, e tem na família 
sua base”. Bolsonaro, mais uma vez, falou para sua claque. Mas palavras 
sem lastro não convencem. Pregar fake news entre os adeptos é uma 
coisa. Estampar um discurso enganoso e vazio na Assembleia da ONU 
é outra. A tribuna da ONU não é órgão informativo nem de discussão 
e deliberação – é uma instância simbólica. Os discursos revelam força 
ou fraqueza dos líderes e países. Um presidente se vangloriando do que 
não é e do que não fez, e apenas se apoiando em seu viés de ultradireita 
faz triste figura.





Política - País
Enquanto a pandemia avança pelo país, o governo de Minas Gerais 
aproveita o cenário para aprovar medidas impopulares.

Zema, pandemia e reforma da 
previdência em Minas
Frances Vaz questiona ações do governo de Minas

Desde o início, Zema tem encontrado dificuldades de aprovar suas 
pautas no Legislativo mineiro. Com pouca experiência e inaptidão polí-
tica, o governador viu na pandemia do Covid-19 uma oportunidade de 
aprovar uma de suas principais medidas, uma draconiana reforma da 
previdência, sem o barulho e o incômodo das vozes contrárias.

Em 19 de junho, o governador de Minas, Romeu Zema (NOVO), 
encaminhou para a Assembleia Legislativa projetos de reforma admi-
nistrativa e da previdência estadual, num momento em que Minas 
Gerais se aproxima do pico de mortes e infecções causadas pelo Covid-
19. O governador foi criticado por seu oportunismo, ao apresentar a 
medida em plena pandemia, com poucas possibilidades de participação 
dos cidadãos e com um prazo exíguo para sua aprovação, já que uma 
portaria do Ministério da Economia determinava que estados e muni-
cípios teriam até 31 de julho para adequarem suas alíquotas de contri-
buição aos regimes próprios. Ao final, esse prazo foi prorrogado até 31 
de setembro do mesmo ano.
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Os parlamentares estaduais estabeleceram que essa votação seria 
concluída após período estipulado pelo Ministério da Economia, 
ganhando mais tempo de discussão de uma matéria que impacta de 
maneira tão decisiva a vida de milhões de pessoas por tantos anos. A 
proposta do governo, dentre outras medidas, aumenta a idade mínima 
para aposentadoria, eleva expressivamente as alíquotas de contribuição 
dos servidores e modifica o cálculo dos benefícios. O parlamento 
mineiro promoveu algumas alterações no texto enviado pelo governo do 
Estado e concluiu a votação da reforma em 4 de setembro, sendo o texto 
sancionado pelo governador no dia 22 do mesmo mês, antes, portanto, 
do término do novo prazo exigido pelo Executivo Federal.

Com a crise econômica pela qual passa o país desde 2015, as discus-
sões sobre ajustes das contas públicas ganharam apoio de parte consi-
derável do Congresso Nacional e da imprensa. Ao mesmo tempo, desde 
então, observou-se o acirramento da disputa política nacional que já 
resultou na derrubada de uma presidenta, na prisão de um candidato 
líder das pesquisas de 2018 e na eleição de um representante da extrema-
-direita, que se comprometeu a levar essa agenda adiante.

Por meio dela, projetos de flexibilização das leis trabalhistas, 
reformas previdenciárias e medidas de redução do investimento público 
têm sido aprovados a toque de caixa. A narrativa subjacente é a de que o 
Estado é grande e dispendioso e que deve reduzir seu peso e dar espaço 
à iniciativa privada; tal medida seria capaz de movimentar a economia e, 
por sua vez, reduzir as desigualdades. Agora, com a pandemia do novo 
coronavírus, o que se tem visto é a falência de um modelo de sociedade 
incapaz de cuidar dos seus, naquela que tem sido considerada uma das 
maiores crises do último século, com a principal autoridade da Repú-
blica negando-se a assumir seu papel.

Considerado um azarão no início do processo eleitoral de 2018, 
Zema viu a oportunidade de crescer ao se aliar ao bolsonarismo. E 
cresceu! Mas ele não esteve só: cresceram os ruralistas, cresceram os 
“reformistas” do Estado, cresceu o desmatamento, cresceu a violência no 
campo, cresceu a visão de que o que temos é resultado de nosso esforço. 
Paradoxalmente, a economia não cresceu. E sequer temos tempo de 
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amparar os que sofrem e os que perdem, de identificar os que são “invi-
síveis” para o Estado, de contar nossos mortos.

Em sua nona tese, sobre o conceito de história, Walter Benjamin 
descreve o quadro Angelus Novus, de Paul Klee, que o filósofo interpreta 
como o anjo da história: 

Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas 
abertas (…) Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós 
vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástro-
fe única, que acumula incansavelmente ruína sobre […]. Ele 
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os frag-
mentos. Mas uma tempestade […] o impele irresistivelmente 
para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado 
de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos 
progresso1.

 Temos que pensar muito bem no tipo de lideranças e no modelo de 
crescimento que temos estimulado, começar a imaginar outros modos 
de vida para fazer nascer um mundo mais justo e menos violento. Ou 
vamos continuar a acumular ruínas pelo caminho.

1. BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: ______. Magia e Técnica, arte e 
política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São Paulo, Brasiliense: 1994. 
p. 226.





Grupos Vulneráveis
Pelos recortes de gênero, classe, raça e faixa etária, os dados mostram que a 
vulnerabilidade de diferentes grupos persiste ou se agrava: a(s) realidade(s) 
impostas pela pandemia têm pesos distintos. A falta ou ineficiência de polí-
ticas públicas evidenciam estruturas de desigualdade.

Mulheres, pandemia e os desafios da 
igualdade de gênero
Kátia Simões e Paula Simões refletem sobre os impactos da 
crise sanitária nas rotinas femininas

Um acontecimento pode ser analisado por seu poder de afetação 
ou sua passibilidade, isto é, a sua capacidade de tocar, sensibilizar e 
transformar a vida das pessoas. A pandemia de Covid-19 instaurou 
uma descontinuidade em nosso contexto e vem afetando, de dife-
rentes maneiras, a vida de todas e todos nós. Pesquisas apontam que o 
“novo normal” inaugurado pela crise sanitária atual é ainda pior para 
mulheres: colocam em pauta a questão da (des)igualdade de gênero e a 
necessidade de se pensar a situação das mulheres na pandemia de forma 
interseccional.

Relatório produzido pela ONU Mulheres1 destaca a necessidade de se 
pensar nos impactos da pandemia tendo em vista o gênero. O relatório 
aponta que a violência contra mulheres e meninas tende a aumentar 
no contexto de emergência em que vivemos. O documento ressalta 
que “a capacidade das mulheres de garantir seus meios de subsistência 
é altamente afetada pela pandemia”: a crise afeta setores geradores de 

1. Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-
MULHERES-COVID19_LAC.pdf>.
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empregos para as mulheres e também as trabalhadoras informais, que 
perderam seus meios de sustento, sem contar com uma rede de apoio 
para garantir sua renda. Além disso, “as mulheres continuam sendo 
as mais afetadas pelo trabalho não-remunerado, principalmente em 
tempos de crise”: elas assumem a maior parte das atividades de cuidado 
(com a casa, com os filhos, com os idosos), ao mesmo tempo em que 
muitas realizam seu trabalho produtivo de forma remota.

Essa sobrecarga em relação ao cuidado e ao trabalho doméstico 
está no foco da pesquisa desenvolvida pela Gênero e Mídia e pela SOF 
Sempreviva Organização Feminista. Entre outros dados, a pesquisa 
aponta que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém 
na pandemia, 72% disseram que aumentou a necessidade de monitora-
mento e companhia e 58% das mulheres desempregadas são negras.

Os dados da pesquisa se somam aos diversos relatos que podem ser 
acessados diariamente na grande mídia e nas redes sociais digitais, nas 
conversas entre amigas e em grupos de apoio entre mães: relatos de 
mulheres sobrecarregadas frente à organização da rotina da casa, aos 
cuidados com os filhos, ao acompanhamento das atividades escolares, 
à necessidade de remuneração para contribuir ou garantir o sustento 
da casa ou mesmo que seja para sua realização pessoal, com atividades 
profissionais realizadas de forma remota ou presencial.

Mesmo quando destacam a existência de ajuda ou divisão de tarefas 
em casa, inúmeras mulheres descrevem a carga mental1

2 que pesa sobre 
elas. Em grande medida, as mulheres são responsáveis pelo trabalho de 
gerenciamento e planejamento das tarefas domésticas e profissionais. 
Trata-se de um trabalho invisível, sem reconhecimento e, emocional-
mente, muito desgastante. Nesse sentido, a possibilidade e a necessi-
dade de trabalhar fora se apresentam para as mulheres como um difícil 
quebra-cabeças, sobretudo nesse contexto de pandemia: como articular 
a atividade profissional, a maternidade, as inúmeras tarefas de cuidado, 
além da culpa constante por sempre parecer faltar uma peça.

É importante apontar que essa sobrecarga das mulheres se manifesta 
de múltiplas formas e devemos ressaltar a maneira singular como cada 

2. Disponível em: <https://www.projetodraft.com/verbete-draft-o-que-e-carga-mental/>.
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mulher a vivencia. Destacar os recortes de classe e cor se faz funda-
mental frente ao cuidado necessário para respeitar de maneira específica 
as dores e dificuldades experienciadas em realidades sociais tão diversas 
que constroem nosso país. Se as mulheres brancas lutaram para garantir 
o direito de trabalhar fora de casa, as mulheres negras, como nos ensina 
Angela Davis (2016)3

2, travaram suas lutas frente à escravidão, o pós-
-abolição e a desumanização de seus corpos.

Os dados e os relatos da situação das mulheres na pandemia da 
Covid-19 mostram como a igualdade de gêneros ainda está muito longe 
de ser alcançada no Brasil. Em contrapartida, os espaços de divisão de 
angústias e comemoração de conquistas têm se constituído, para as 
mulheres, como fonte de cuidado e emancipação frente a tantos desa-
fios. Através de redes de apoio tecidas solidariamente, a prática da soro-
ridade se fortalece, sinalizando que, apesar de distante, a igualdade se 
mantém como horizonte.

3. DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.





Grupos Vulneráveis

As violências da desigualdade no 
tratamento da doença
Denise Prado evidencia por que não estamos 
todos no mesmo barco

No início da pandemia, enquanto grande parte dos infectados se 
preocupava com as crescentes taxas de ocupação dos leitos de UTI, 
milionários paraenses e mato-grossenses inauguraram uma prática que 
se tornou recorrente: contaminados por Covid-19, viajaram em jatinhos 
particulares à São Paulo para se tratarem e fugirem do caos nas suas 
regiões de origem. 

E não por acaso, outro fator que foi evidenciado pela pandemia é que 
a distribuição territorial de leitos de UTI — assim como de hospitais — 
é assimétrica no Brasil: menos de 10% dos municípios brasileiros têm 
leitos de UTI, e a maioria deles se concentra na região Sudeste. Além 
disso, a distribuição geográfica do acesso à saúde nas grandes cidades 
também possui desigualdades. Por exemplo, em São Paulo, as sub-
-prefeituras Sé, Pinheiros e Vila Mariana, situadas nas regiões mais ricas 
da cidade, concentram 60% dos leitos de UTI do SUS da cidade.

Em paralelo a essa restrição do acesso à saúde, temos ainda dados 
alarmantes: desde maio deste ano, quando se tornou obrigatória a 
inclusão das categorias cor e raça no mapeamento das contaminações 
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e mortes por Covid-19 no Brasil, ficou evidente que a população negra 
e empobrecida é a mais afetada. Em Minas Gerais, a população negra 
representa 42% das mortes e 48% dos contaminados. Já na cidade de 
São Paulo, regiões pobres, com Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) entre 0,63 e 0,73, têm prevalência de 14% dos casos; já aquelas 
com alto IDH, entre 0,84 e 0,95, o índice é de 6,2%. Além disso, a popu-
lação de pretos e pardos é a mais atingida, com 15,1% de prevalência 
diante dos 7,5% entre os brancos. Surpreendeu também o alto índice 
entre os desempregados, alcançando 18%, enquanto aqueles que saem 
para trabalhar somam 11,9%. A população mais protegida é aquela que 
mantém as atividades de trabalho remotas, com prevalência de 4,4%.

Esses dados nos mostram um cenário excludente: a população mais 
rica, mesmo em caso de lotação dos leitos do SUS em suas cidades 
ou regiões, continua acessando os melhores recursos médicos porque 
controlam os fluxos da rede privada e também podem se deslocar para 
outros estados e garantir tratamento. Já as populações com menor renda, 
além de se verem mais expostas à contaminação pelas necessidades de 
trabalho, dependem da disponibilidade de recursos do SUS que, depois 
de sucessivos cortes públicos, encontra-se fragilizado e sobrecarregado 
diante da demanda ampliada imposta pela pandemia.

O fato de o Brasil ser o segundo país em número de mortos no 
mundo não se deve somente ao descontrole na transmissão da doença, 
mas também às desigualdades sociais que assolam o país. A vinculação 
entre poder aquisitivo e acesso à saúde, ainda que naturalizada social-
mente, deve ser objeto de crítica e reflexão: ela reflete o menosprezo pela 
vida. Essa nefasta monetização é resultado do racismo estrutural e dos 
sucessivos processos de desumanização e precarização da vida da popu-
lação negra e empobrecida do Brasil, que se vê mais exposta à contami-
nação e com menos assistência à saúde. Enquanto a vida for passível de 
valorização financeira — na qual algumas pessoas são expostas ao risco 
de morte por conta das vulnerabilidades econômicas e sociais — não 
teremos uma sociedade digna e verdadeiramente humana.



Grupos Vulneráveis

Infância(s) e pandemia: 
um panorama da realidade
Dirceu Alves aborda a realidade 
de infâncias negligenciadas

A pandemia evidenciou uma triste e cruel realidade: a infância não 
tem o seu protagonismo, sempre teve que se adaptar ao ritmo adulto 
e agora não é diferente. Filhos acompanham o ritmo dos pais, muitos 
deles sem saber o que fazer para cuidar das suas crianças com o vírus 
circulando. Somado a isso, temos escolas fechadas, aulas virtuais ou a 
ausência delas, o desemprego e o home office em andamento.

No entanto, é importante esclarecer duas situações a respeito da 
infância. A primeira é que, ao falar de crianças, não se pode entender 
que haja somente um tipo de infância. O contexto social, econômico 
e afetivo revela vários tipos de infância. A segunda situação, que não 
pode passar despercebida, é que as crianças ainda são vistas, por muitos, 
como seres inferiores em vários aspectos, e isso se dá desde a concepção 
de criança tratada como boneco de vitrine (objetificado e a mercê dos 
caprichos dos pais) à visão de que criança tem que trabalhar para ajudar 
no sustento da casa.

Uma rápida olhada para os principais centros urbanos pode ajudar 
a identificar as várias infâncias existentes, que já estavam aí, em parte, 



DIÁRIO DA QUARENTENA448

antes da pandemia, e agora estão mais evidentes. Observa-se uma 
infância nas classes mais abastadas, que podem ter cuidadores externos 
e professores fazendo um atendimento individual e especializado. Pode 
ser destacada uma infância de classe média, cujos pais se desdobram 
para garantir um mínimo de bom desenvolvimento, como pagar escolas 
privadas com aulas virtuais síncronas e assíncronas; pais se revezando 
entre trabalho em casa e ajuda com as atividades escolares dos filhos; 
brincadeiras e mais convivência familiar, para citar duas possibilidades.

Por outro lado, há uma maioria de crianças que formam as diversas 
infâncias da periferia. Nesse caso, pode-se perceber famílias que tiraram 
seus filhos de escolas privadas locais por causa da queda na renda fami-
liar; outras se esforçando para destinar uma parte dos poucos recursos 
que têm para manter ao menos um celular com Internet para que um ou 
mais filhos realizem o mínimo de atividades escolares. Há, ainda, infân-
cias da periferia cujos familiares têm aparelhos com baixa capacidade 
para uso de aplicativos, com Internet de baixa velocidade — quando a 
têm — para os quais a preocupação do dia gira em torno de como conse-
guirão manter a alimentação de suas crianças até o final do mês.

Em outro patamar, talvez, estão pessoas, principalmente homens, 
nas instâncias do poder público, para os quais a prioridade é salvar a 
economia (isto é, empresas funcionando). Longe de garantir um retorno 
seguro e de qualidade às aulas, a preocupação de colocar as crianças na 
escola é para mandar os pais para o trabalho. Não sabem como estão 
essas crianças e suas famílias, sua saúde mental depois de meses inéditos 
de uma vida inédita e de problemas tão antigos. Para os senhores do 
poder as crianças, ao que tudo indica, só existem como problema, ao 
menos é o que revelam as suas atitudes e discursos.

Por fim, as crianças continuam sendo olhadas, quando o são, como 
inferiores. Partimos dos adultos pequenos para os pequenos adultos: 
são vestidos conforme desejos dos adultos, às vezes como se fossem 
bonecos; exerce-se todo autoritarismo nos mandos e desmandos com 
as crianças; quando a família perde a renda, os primeiros cortes são 
em relação a elas e seus poucos benefícios. Quando os recursos são 
precários, podem até mesmo ser colocadas nos semáforos da vida. Sem 
contar as inúmeras violências a que são submetidas: se abusa delas em 
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sua sexualidade, afetividade e dignidade; são espancadas, maltratadas e 
nunca são ouvidas. A história demorou séculos para olhar para a criança 
e nos perguntamos o porquê de tanto tempo. Mas talvez a pergunta mais 
adequada seja: por que ainda não enxergamos a infância?





Grupos Vulneráveis

Mortalidade no cárcere, mortalidade 
do cárcere: Covid-19 e o sistema 
prisional brasileiro
Cecília Sousa e Lucas Afonso Sepulveda analisam a 
proliferação do vírus nas prisões brasileiras

No dia 4 de julho, um surto de coronavírus no presídio de Manhu-
mirim (MG) matou o detento Lucas de Morais Trindade (28 anos), após 
ele e mais 161 dos 217 presos (75% do total, portanto) contraírem o vírus. 
Superlotação, falta de estrutura física para separar presos com sintomas 
e uma equipe de saúde incompleta foram apontados como principais 
causas do surto e da morte. A situação foi registrada em reportagem da 
Agência Pública, mas, longe de ser caso isolado, compõe o cenário de 
violações vivenciadas por pessoas privadas de liberdade nos presídios 
do país.

Diante de uma pandemia em que o distanciamento social e a higiene 
são as principais medidas preventivas, prisões com lotação acima da 
capacidade, pouca ou nenhuma ventilação e sérias restrições no acesso à 
água, a atendimento médico e a produtos de higiene, criam um ambiente 
ideal para propagação do vírus. Junto à inércia do poder público e à 
ausência de medidas efetivas, seriam verdadeiras “bombas-relógio” 
prestes a explodir. E explodiram.
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De acordo com pronunciamento virtual da Justiça Global e da Coalizão 
Negra por Direitos na 45ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU, no dia 30 de setembro, a taxa de letalidade por Covid-19 nos presí-
dios brasileiros é cinco vezes maior do que a de toda a população brasi-
leira. “Deploráveis” foi como a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) avaliou as 
condições das prisões brasileiras e o tratamento do sistema carcerário 
para frear a proliferação da Covid-19 entre as pessoas em cárcere. Mas, 
talvez, o estado “deplorável”, isto é, completamente precarizado de trata-
mento da população presa, não seja necessariamente um “sintoma” da 
pandemia global no país, mas o próprio projeto de prisão brasileiro, que 
conta com a terceira maior população carcerária do mundo (são mais 
de 773 mil pessoas privadas de liberdade, sendo 65% negras). Esse é o 
argumento (e a luta) de movimentos sociais brasileiros pelo desencar-
ceramento, fortemente participado por familiares de pessoas na prisão. 
São numerosas denúncias feitas desde o início do período pandêmico: 
de maus tratos por agentes penitenciários e pelo sistema, falta de água, 
limitações às assistências dadas aos presos, ocultamento de informações 
oficiais sobre o vírus. Todas insistentemente apontadas em diferentes 
frentes estaduais da Agenda pelo Desencarceramento e acompanhada por 
organizações observatórias, como o Infovírus/Covid nas Prisões.

A sugestão do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), em 
abril, de “abrigar” presos e presas contaminados em containers — o que, 
para além de ir contra o direito constitucional dos presos de integri-
dade física, também é o espaço precário propício para que a infecção 
seja agravada — mostra que, enquanto não há pena de morte na legis-
lação penal brasileira, definitivamente há um complexo aparato estatal 
que legitima a tortura e a manutenção da indiferença (quando não do 
incentivo) em relação à vida das pessoas em cárcere. Em outras pala-
vras, enquanto não há a legitimação da morte como punição amparada 
juridicamente, é difícil não dizer que a morte, por outros instrumentos 
biopolíticos e até soberanos, não aconteça no sistema carcerário. 

A resposta pública da sociedade e do Estado sobre a vida dos presos, 
antes e depois da pandemia, parece ser a indiferença. O cárcere “nos 
livra da responsabilidade de nos envolver seriamente com os problemas 
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de nossa sociedade, especialmente com aqueles produzidos pelo racismo 
e, cada vez mais, pelo capitalismo global”, escreve Angela Davis¹. 
Devemos, diante desses numerosos e ignorados acontecimentos (e, se 
há uma luta em jogo, é a luta das famílias e ativistas para que a violência 
nas e das prisões seja registrada como acontecimento), nos perguntar o 
que é que, historicamente, nos treina e nos legitima a pensarmos nossas 
vidas completamente “separadas” e alheias das vidas daqueles atraves-
sados pelo cárcere. Devemos, talvez, questionar o “inquestionável”: 
especialmente diante da extrema precariedade agravada pela Covid-19 
nas prisões, para o quê, de fato, as prisões servem e, caso servem para 
algo, elas conseguem cumprir sua proposição?

Frequentemente, se argumenta sobre “a educação” como instrumento 
fundamental para a resolução do que se nomeia “criminalidade”. Mas 
será que talvez haja um problema educacional também na população 
raramente punida — a branca, dos grandes centros, longe das perife-
rias, que não são alvos da letalidade policial e do sistema penal? O que 
podemos fazer sobre a indiferença que possuímos, ou mesmo o prazer 
obscenamente compartilhado, diante das mães e pais que choram filhos 
e filhas presos, diante dos corpos que padecem em conjunto no cárcere? 
Onde e como somos ensinados que a “liberdade” que vivemos nos faz 
uma sociedade “à parte” daqueles que cometem crimes — e quem nos 
diz que a única solução diante da “criminalidade” é a punição? Talvez 
esse seja menos um problema da educação dos corpos criminalizados, 
e uma ausência de reflexão ética e política dos corpos que endossam 
a criminalização. Talvez, aqui fora, estejamos vivendo, há décadas ou 
séculos, uma violenta epidemia da ignorância.





Saúde
A saúde mental é uma preocupação central no cenário de pandemia. 
Afetados pelas notícias, pelo isolamento e/ou pela carga excessiva de 
trabalho, os sujeitos ainda precisam lidar com o autoconhecimento.

Entre Des-ocupar e Dez-ocupações: 
o olhar para a saúde mental e a 
hipermedicalização
Ana Luisa Moreira fala sobre os sofrimentos psíquicos

Já não é de hoje que vivemos uma era em que o imediatismo nos 
invade e se torna a nossa bandeira. Em diálogos do cotidiano, é comum 
se escutar: “Oi como está?”; “Bem, e você?”; “Na correria!”

Admitimos ter múltiplas tarefas em um curto espaço de tempo. Nos 
acostumamos com a ideia da velocidade das notícias que chegam e se 
vão em um piscar de olhos. Ao percorrer as redes sociais, conseguimos 
em um looping de segundos ir da gargalhada por algo inusitado até a 
sensação de um nó na garganta ou olhos marejados por aquela notícia 
dolorosa de ver. E após nos desconectarmos daqueles instantes dedi-
cados à atualização do dia, voltamos aos afazeres, com a cabeça incrivel-
mente cheia de quadradinhos vazios e o coração fortemente acelerado 
para “dar conta das coisas”.

Não é de se espantar que a tal “correria” nos cause indícios de ansie-
dade, angústia e até depressão. São palavras que se tornaram coringas 
na contemporaneidade e carregam uma variação de intensidade, cuja 
escala vai de um até o infinito. Por outro lado, está a arrojada psiquia-
tria, que num casamento perfeito com a indústria farmacêutica, reatua-
liza as formas de compreender os efeitos do imediatismo, uma vez que 
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produzem sofrimentos diante da incapacidade de suportar a frustração 
momentânea. E como resultante, fornecem receituários de ansiolíticos, 
antidepressivos, estimulantes e estabilizadores do humor. Todos eles, 
psicofármacos recordes de vendas na linha de medicamentos, encarados 
como meio de aliviar aquilo que cada vez mais é aprendido como insu-
portável: o peso de voltar-se para si mesmo.

O culto à efemeridade nos afasta cada vez mais de nós mesmos, já 
não há mais espaço para a normalidade e nem tempo para desocupação. 
Percebe-se a fuga pelo des-ocupar e a ânsia e o desejo por Dez-ocupa-
ções (no mínimo!). Qualquer resquício de tempo livre transforma-se em 
um grande fantasma interno, por isso, subjaz a demanda inconsciente 
por produzir sintoma, que desemboca na elipse do adoecer - diagnos-
ticar - prescrever - vender - medicar - aliviar - tamponar.

Nesse sentido, algumas indagações emergem: Qual o limiar entre 
suportar e sentir insuportável a dor de um sofrimento? Até que ponto 
produzem-se doenças para que haja espaços à produção de medica-
mentos?

Em se tratando do campo psíquico-emocional, o limiar entre cons-
tatar uma patologia ou um sofrimento corriqueiro é bastante tênue. 
Muitas vezes, a própria pessoa não consegue identificar em si mesmo 
estes patamares, ao mesmo tempo em que muitos rótulos lhe são ofer-
tados. Talvez estejamos precisando de um tempo para olharmos para 
nós mesmos, nos conhecer um pouco mais profundamente, conviver 
com as nossas imperfeições e destemperanças.

A pandemia do Covid-19 chegou como uma enxurrada para todos 
nós, não houve tempo hábil para se preparar para o inesperado, cada 
pessoa começou a enfrentar como foi possível. No entanto, frente a essa 
realidade distópica, há uma imposição externa, como um prenúncio 
de que algo precisa parar, o freio precisa ser acionado. E por que não 
escutar o que está sendo posto à prova?

Não são todas as pessoas que têm o privilégio de ficar reclusas em 
casa para se prevenir, impedir a circulação do vírus e aguardar até que 
tudo cesse. Porém, é justamente quem cumpre o isolamento social que 
pode contribuir efetivamente para minimizar a propagação da doença. 
E por que não aproveitar esse “break” para também começar, além de 
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rasgar aquela pilha de papéis, brincar mais com as crianças, fazer aquele 
curso interessante, por que não voltar um pouco mais para si e tentar 
silenciar o externo para ouvir o que vem de dentro?

Mascarar lugares dolorosos dentro da gente pode até parecer seguro 
e confortável de antemão, e é por isso que a indústria farmacêutica 
trabalha a todo vapor de modo que baste uns comprimidos ou gotas por 
dia para que a “paz” volte a se restabelecer. Mas até onde nos levarão 
essas fugas que criamos de nós mesmos?

Não é a intenção aqui invalidar a utilização de psicotrópicos ou ques-
tionar a sua função, até porque há muitos casos em que a necessidade se 
faz como complementar ao tratamento. Mas a questão é mais profunda 
e merece reflexões e ressignificações: até que ponto eu aceito (e consigo) 
abrir mão de um imediatismo sintomático para tentar me compreender 
um pouco mais e, quem sabe, conseguir ressignificar essa dor a partir de 
um encontro inédito e inadiável comigo?





Ciência e Educação
Frente à crise sanitária em escala global, a ciência procura acelerar 
pesquisas em busca de soluções.

Contradições (ex)temporais da vacina
Frederico Tavares retoma as controvérsias em torno 
da profilaxia da doença

Desde a declaração oficial da pandemia do novo coronavírus pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020, a ciência 
tornou-se pauta transversal do cotidiano. A tensão entre doença e cura 
figura há meses no noticiário global e as dinâmicas relacionadas entre 
o avanço da Covid-19 e os protocolos de tratamento e busca por uma 
vacina são explicadas pela voz de cientistas e especialistas de diversos 
países. Vez ou outra, por isso, é possível encontrar, por exemplo, repor-
tagens que ensinam sobre os processos de publicação de pesquisas em 
um periódico científico e qual a importância desses veículos para a tão 
sonhada volta à normalidade.

O intervalo de seis meses entre março e setembro de 2020, para a 
ciência, é mínimo. Porém, para a urgência social, uma eternidade. 
A corrida contra o tempo vivida neste momento por instituições e 
governos coloca em xeque, por um lado, a tradição do fazer científico e 
suas morosas (no melhor sentido) periodizações, e, por outro, interesses 
de toda ordem, como econômicos e políticos.

A pouco diplomática expressão “vírus chinês”, cunhada pelo presi-
dente estadunidense Donald Trump em abril de 2020 e espalhada por 
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seus seguidores mundo afora, incluindo aí o atual mandatário brasileiro, 
leva o preconceito para a própria esfera da ciência. Duas das principais 
iniciativas de desenvolvimento acelerado e promissor de uma vacina 
contra o Novo Coronavírus estão alocadas em países geopoliticamente 
distintos. Há a “vacina chinesa” em desenvolvimento pelo laboratório 
Sinovac, parceiro, no Brasil, do Instituto Butantan; e a “vacina inglesa”, 
em elaboração pelo conglomerado farmacêutico anglo-sueco Astraze-
neca, parceiro, no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Nesta briga infundada, fruto da politização polarizada da pandemia 
em nível nacional e internacional, como se observa, perdem muitos. Ou, 
melhor dizendo, perdem todos. Não bastasse a missão de elaborar uma 
vacina em curtíssimo prazo — em média, isso dura alguns anos —, ecoa 
sobre o assunto outro dificultador: um misto de disputas personalistas e 
teorias da conspiração, cujo horizonte apenas leva para mais uma vitória 
imperiosa da desinformação e da morte.

É nesse sentido que, infelizmente, a perda de vidas, mais que o resul-
tado de ações inconsequentes e debates irresponsáveis, passa a revelar 
também, em alguns países, projetos indiretos de gestão mórbida sobre 
esta doença e a crise sanitária por ela inaugurada. E carrega uma tempo-
ralidade mais alargada, na qual a pandemia se torna uma espécie de 
explicitação da catástrofe e de olhares arbitrários sobre a ciência.

Se o Brasil, há anos, era considerado referência mundial em vaci-
nação, o negacionismo gratuito em torno da vacina contra o novo coro-
navírus, como já se observa em pesquisas de opinião, joga luz sobre um 
processo gradual de transformação de valores e perspectivas em torno 
do saber científico. Na década de 1970, a criação do Plano Nacional de 
Imunização (PNI) e, anos depois, o seu aprimoramento com a criação do 
Sistema Único de Saúde, o SUS, fez com que o país não apenas atingisse 
índices de vacinação de grande alcance populacional, como gerou uma 
cultura de imunização independentemente de classe e região geográfica. 
Para uma nação de extensões continentais e grande desigualdade social, 
trata-se de enorme feito. 

De origem muito anterior ao PNI, as centenárias Fiocruz (1900) e 
Instituto Butantan (1901) são representantes da vocação brasileira para 
o tratamento de doenças infectocontagiosas. A longevidade e legitimi-
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dade dessas instituições, porém, parecem ir na contramão do tempo, 
como se todo o cabedal de conhecimento que as sustentam, bem como 
os seus respectivos percursos históricos, de nada valessem nos cons-
tantes e atuais diálogos ignorantes que permeiam uma noção pública 
sobre a saúde coletiva e os constantes desinvestimentos governamentais 
na pesquisa científica. Um equívoco.

É esta a encruzilhada que deve ser observada e problematizada. A 
solução para o duelo em torno da “vacina que ainda não existe” passa 
pelo resgate obrigatório do valor da ciência e de sua presença em meio a 
uma cultura cidadã, que parece ter se distanciado do dia-a-dia. Décadas 
de campanhas de imunização no Brasil, tensionadas com a queda 
recente nos índices de vacinação, necessitam do (re)encontro com uma 
obviedade: a vida em sociedade é comunitária e não individual, e nosso 
processo civilizatório tem muito mais a ver com maturidade e políticas 
públicas reais do que com arroubos políticos infantis e puramente ideo-
lógicos. Há o tempo da produção de uma vacina, mas há o tempo mais 
amplo, da relação social com ela. A saída da pandemia passa, por isso, 
pelas pazes com o tempo histórico e a ética (humana e científica). É esse 
o novo normal que deve acompanhar a propalada e simbólica cura inje-
tável e sua aceitação.





Reflexões
O momento faz pensar no futuro, e naquilo que nos aguarda: modelos 
autoritários? Sociedades mais solidárias? Nessas reflexões que encerram 
o mês de setembro, colocamos a pandemia em perspectiva, refletindo um 
pouco mais sobre o passado e o futuro que ela inaugura. 

Estamos sofrendo mais? A comparação 
entre as pandemias pelo mundo
Rafael Campos lembra experiências passadas

Depois de instaurada a pandemia do novo coronavírus, a imprensa 
começou a publicar reportagens que tentam traçar uma comparação 
entre os impactos sociais da Covid-19 e os registrados em surtos que 
já assolaram o mundo, como a gripe espanhola, em 1918. Número de 
mortes e a forma como sociedades reagiram aos vírus ganham destaque 
na mídia.

A decantação é o processo físico que possibilita a separação de 
substâncias heterogêneas. Pode-se dizer que, a partir disso, é possível 
entender as partes de um todo e traçar as próximas ações. É o que acon-
tece no jornalismo. Vamos a um exemplo prático. As primeiras notí-
cias sobre um novo vírus começaram a circular em dezembro de 2019 e 
vinham da China. Ainda longe do território brasileiro, a doença parecia 
apenas mais uma daquelas tragédias que estariam prestes a assolar países 
distantes e que nós, brasileiros, só poderíamos lamentar. Ledo engano. 
Ela chegou por aqui também. E nos afetou.

Autoridades públicas e de saúde começaram a aconselhar o isola-
mento social. Não demorou muito e a medida veio em forma de leis 
municipais e estaduais, obrigando comerciantes a fecharem seus estabe-



DIÁRIO DA QUARENTENA464

lecimentos não essenciais. Hospitais de campanha (lembrando os filmes 
de guerra) começaram também a ser montados nas capitais brasileiras. 
Os modos de viver na urbe foram transformados e ressignificados, lite-
ralmente, da noite para o dia.

O acontecimento é assim. Ele emerge na superfície, muda a ordem 
natural das coisas e abre um leque de possíveis (O que virá depois?). Mas 
ele também convoca um passado. É nesse momento que os veículos de 
comunicação impressos, de rádio ou eletrônicos começam a produzir 
reportagens no intuito de comparar a atual pandemia com outras que 
atingiram o mundo. A ideia, talvez, seja a de colocar o momento atual 
em uma espécie de campo da normalidade e mostrar às pessoas que, 
apesar de assustador, já enfrentamos algo semelhante em outros perí-
odos da história.

Além de destacarem o número de mortes que cada um dos surtos 
causou, as reportagens tentam traçar comparações em relação à forma 
como a sociedade reagiu ao problema em outras épocas. Essa questão 
vem à tona em função da resistência atual de muitas pessoas (inclusive, 
o Presidente da República) de aceitarem o fato ou de cumprirem as 
medidas de isolamento social, recomendado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como a medida mais eficaz para conter o avanço do 
vírus.

Não são poucas, portanto, as reportagens que comparam a pandemia 
da Covid-19 com a da Gripe Espanhola, de 1918/1919, por exemplo, que 
teria matado entre 50 e 100 milhões de pessoas em todo o mundo.

E conforme relatos de historiadores, há semelhanças de comporta-
mento da população em relação ao vírus do início do século XX com 
o de agora. Houve quem discordasse da importância da gripe, quem 
furasse as medidas de contenção da doença; por outro lado, registrou-
-se também uma rede de solidariedade para ajudar os mais vulneráveis.

Depois do fenômeno da decantação, é possível enxergar melhor os 
elementos em meio à miscelânea de informações, sensações e senti-
mentos confusos. Convocar o passado é uma maneira de aceitar o 
problema e enfrentá-lo com armas diferentes das que foram usadas em 
outros tempos. O passado serve para corrigir as ações do presente e nos 
prepararmos melhor para o que virá depois.



Reflexões

Espero. Esteja. Bem.
Carlos d’Andrea fala sobre o papel dos meios de 
comunicação em diferentes contextos de isolamento 

Na leitura recente do reavivado romance A Peste, de Albert Camus1, 
impactou-me fortemente o trecho, ainda no início do livro, em que os 
moradores de Oran, na Argélia, são tomados por um repentino senti-
mento coletivo de que estão isolados. Rapidamente o governo local 
endurecia o controle de entrada e, sobretudo, de saída da cidade. Não 
houvera tempo de despedir de alguém querido, de renovar votos ou 
planos, de repetir um ritual cotidiano.

Subitamente impunha-se um dentro e um fora e foi preciso inventar 
um “entre”: como se comunicar? Foram proibidas as trocas de correspon-
dências, pois temia-se que as cartas se tornassem “veículos de infecção”. 
Já as ligações interurbanas tiveram que ser restritas a casos urgentes, 
como avisos de morte ou nascimento, pois as longas filas nos postos tele-
fônicos colocavam em risco, para usarmos um termo atual, o isolamento 
social. Restaram, então, os telegramas. Nas palavras do narrador, “seres 
ligados pela inteligência, pelo coração e pela carne reduzidos a procurar 
os sinais dessa comunhão antiga nas maiúsculas de um telegrama de 10 
palavras”.

1. CAMUS, A. A Peste. Rio de Janeiro: Record, 2017.
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Há poucas semelhanças entre a infraestrutura descrita no romance 
alegórico de Camus e a hiperconectividade da pandemia que nos aflige 
neste momento. Somente no WhatsApp, o tráfego de dados aumentou 
40% no auge do isolamento em alguns países europeus. Proliferam as 
lives, a qualquer hora nos encaminham algo, nos marcam, em algum 
momento responderemos. Recomendam-se livros, filmes, discos, todo 
o excedente da produção cultural do qual enfim, quem sabe, podemos 
dar conta. As correspondências não nos fazem falta, embora, como 
escancara Judith Butler1

2, os objetos continuam — e continuarão — a ser 
“superfícies de contato” que, no tocar da campainha, nos escancara que 
há pessoas vulneráveis em movimento lá fora. De todo modo, dentro de 
casa não é preciso limpar o celular com álcool gel.

De volta ao livro Peste: mesmo restritos às palavras telegrafadas, 
alguns moradores de Oran dedicavam-se a escrever. Sem saber se a 
mensagem havia chegado, com o tempo os obstinados limitavam-se a 
copiar e a reenviar “as mesmas informações e mesmos apelos”. O esforço 
era, sobretudo, para dar sinal de vida. Com o arrastar do isolamento, 
parecia não haver muito a ser dito — o tempo passava e as distâncias 
afetivas entre o dentro e o fora pareciam aumentar. Assim, revela o 
narrador, “o apelo convencional do telegrama nos parecia preferível”.

Hoje podemos enviar longos áudios, compartilhar inúmeros textos, 
links, memes, conversar por videoconferências. A maior parte destas 
trocas, no entanto, talvez não queiram ou possam dizer mais do que 
um dos telegramas lacunares dos argelinos narrados por Camus: “Estou 
bem. Penso em ti, Saudades”.

2. BUTLER, J. Traços humanos na superfície do mundo. Disponível em: <https://n-1edicoes.
org/042>.



Reflexões

I - Qual o futuro depois da pandemia? 
O horizonte pode ser sombrio
Vera França e Chloé Leurquin apontam possibilidades 
nefastas no pós-pandemia

O Brasil e o mundo já vinham experimentando os sintomas de uma 
grande crise política, social e humanitária. Devastação ecológica, enfra-
quecimento das democracias, ressurgimento da extrema direita, mili-
tarização, desemprego, reordenação da geopolítica mundial e críticas 
ao modelo da globalização neoliberal foram alguns dos aspectos mais 
evidentes. Não bastasse tudo isso, surge uma crise sanitária sem prece-
dentes e jamais vivida em tal escala na história da humanidade do último 
século.

Esse estado precário em que já vivíamos acentua o sentimento de 
“fim do mundo” trazido por uma pandemia. E, com ele, a indagação: o 
que virá depois? Hipóteses pessimistas e otimistas surgem no horizonte.

Do lado pessimista, o grande temor é a porta aberta para vários 
tipos de autoritarismo e privação de liberdade. O fortalecimento dos 
estados, exigido pela crise, pode ocorrer dentro da normalidade consti-
tucional, com governos recorrendo a mecanismos legais, pensados para 
momentos atípicos. Entretanto, tendências autoritárias e ditatoriais já 
encubadas nos governos de vários países encontram, na ameaça trazida 
pela Covid-19, a oportunidade para o avanço.
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Esse foi o caso da Hungria, onde Victor Orbán, sob o pretexto da 
pandemia, obteve do parlamento húngaro, no dia 30 de março, a apro-
vação de um pacote de leis que lhe concede todos os poderes, por tempo 
indeterminado. Este instrumento permite consolidar o controle do 
governo pelo primeiro-ministro. A partir de agora, torna-se possível a 
suspensão de eleições ou a prisão de pessoas que divulguem informa-
ções que o governo considerar incorretas — mais um passo para uma 
situação pioneira de ditadura na União Europeia.

Governos de outros países ensaiam também a aprovação de leis de 
controle, tanto passando por cima das instituições, quanto estabelecendo 
mecanismos de vigilância dos cidadãos, como ocorre em alguns países 
asiáticos. A ideia de que é admissível que as autoridades controlem os 
movimentos e as interações da população, mesmo que seja para evitar a 
propagação do vírus, pode ser muito perigosa e difícil de ser superada.

O governo brasileiro, que tem Orbán como aliado, não está imune 
a essa ameaça autoritária. Nosso “aprendiz de ditador” ensaia passos 
nesse sentido, há algum tempo, e um golpe explícito apenas ainda não 
se confirmou pela incompetência política de Bolsonaro, que — embora 
mantendo um índice confortável de apoio popular — está ficando cada 
vez mais isolado e sem poder no Planalto.

Um segundo cenário sombrio e triste, decorrente da pandemia, 
é a constatação de quem paga a conta mais alta do desastre sanitário. 
Embora circule como lugar comum a máxima de que epidemias desco-
nhecem barreiras de raça, classe e nacionalidade, são também bastante 
evidentes as diferenças no seu enfrentamento — desde condições de 
saúde, alimentação e moradia até as possibilidades de prevenção e trata-
mento. Isto fica evidente quando observamos que, apesar de o vírus ter 
começado a se espalhar em classes mais altas, os índices de mortes são 
maiores entre os mais pobres. Conforme David Harvey1, no contexto 
da sociedade contemporânea, não há nada que seja um desastre plena-
mente natural. As condições de surgimento e expansão desse novo vírus 

1. HARVEY, David. Política anticapitalista en tiempos de coronavirus. IN: AMADEO, 
Pablo (org.) Sopa de Wuhan. Editorial ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), 
marzo 2020.
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não são externas aos modos de vida, de produção, circulação e distri-
buição de poder estabelecidos pela globalização neoliberal.

Em uma sociedade cada vez mais orwelliana, o pior que poderia 
acontecer, diante da crise sanitária e econômica que o mundo enfrenta, 
é também uma crise política, que faz com que as democracias se 
suicidem. No entanto, leituras mais alvissareiras também despontam em 
nosso horizonte. A falência de nosso modelo de vida não poderia ser a 
mola propulsora para o surgimento de novos projetos, em busca de uma 
sociedade mais justa?





Reflexões

II - Qual o futuro depois da pandemia? 
Quem sabe uma sociedade mais solidária? 
Vera França evoca hipóteses alvissareiras

O quadro nefasto da pandemia, que veio exacerbar problemas e 
limites já vividos por nossas sociedades em nível mundial, inspira medo 
e ressuscita fantasmas, como formas mais intensas de autoritarismo, 
aumento do sofrimento e morte, sobretudo junto aos grupos sociais 
mais fragilizados.

Ao mesmo tempo, porém, hipóteses mais alvissareiras também 
são evocadas. Algumas exploram as possibilidades de autorreflexão e 
autoconhecimento estimuladas por esse momento de parada e de isola-
mento. Seria o tempo de contato consigo próprio e de revisão de rumos 
e escolhas; de crescimento espiritual, de formatação de novos projetos 
de subjetivação (de sujeitos mais solidários e menos egoístas).

No entanto, vivemos em coletividade — e nem sempre as alternativas 
de vida estão ao alcance de decisões individuais. É por este caminho que 
alguns pensadores, críticos do contemporâneo, vislumbram nessa crise 
global a possibilidade do surgimento de um outro tipo de sociedade. 
Citando Slavoj Zizek1,

1. ZIZEK, Eslavoj. El coronavirus es un golpe al capitalismo a lá Kill Bill…. IN: AMADEO, 
Pablo (org.) Sopa de Wuhan. Editorial ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), 
marzo 2020.
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quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará, 
y con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alterna-
tiva, una sociedad más allá del estado-nación, una sociedad que se ac-
tualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global.

O que poderia levar ao surgimento desse “vírus”, que elementos 
poderiam estimular movimentos em direção a um outro projeto de 
sociedade? Exatamente a falência do atual projeto, exposta de maneira 
brutal pela experiência da doença letal que se expande — ainda sem 
controle — por todo o mundo.

A chegada inesperada da pandemia evidencia de forma crua os 
limites — e a fatura — do modelo neoliberal que se tornou hegemônico 
nas últimas décadas. Esse modelo tem como espinha dorsal a combi-
nação da ideia de livre mercado (e seu corolário, o Estado mínimo) e o 
ideal-tipo do empreendedor de sucesso (self made man).

A propagação da Covid-19 e seu saldo de mortes e devastação 
colocam na ordem do dia um conjunto de questões:

- é possível enfrentar uma crise sanitária sem a presença e atuação do 
Estado? O Estado pode estar ausente da prestação de serviços básicos 
— como é a saúde? Uma rede privada de assistência à saúde é capaz de 
atender às necessidades de uma sociedade, sobretudo de seus segmentos 
sociais mais frágeis?

- a dinâmica de mercado responde às necessidades de investimento 
em áreas preventivas — o que inclui estoque de material essencial, 
pesquisa científica para identificação e tratamento de doenças e/ou 
problemas futuros?

- o que significa negligenciar a pesquisa científica e tecnológica de 
longo prazo, em função do utilitarismo pragmático do corte de gastos 
públicos?

- esforços individuais são suficientes para enfrentar uma crise (seja 
ela sanitária ou de outra ordem)? Os “méritos” de cada um são sufi-
cientes para preservá-lo (e aos seus) da contaminação e, eventualmente, 
da morte?

- as leis do mercado nos organizam e nos preparam para enfrentar 
catástrofes coletivas?
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- podemos continuar convivendo com o atual nível de concentração 
da riqueza e da renda? Temos consciência do que significa priorizar os 
lucros e a produtividade em detrimento das pessoas, dos empregos, da 
sobrevivência digna de todas as pessoas?

- quanto tempo mais a sociedade suporta a restrição contínua de 
gastos públicos na área social — consequência da minimização do papel 
do Estado e do domínio do capital financeiro?

- um pequeno período com a diminuição do trânsito e do funcio-
namento das máquinas já provocou mudanças na qualidade da atmos-
fera, das águas. Queremos continuar a destruição cada vez mais visível e 
predatória de nosso ecossistema?

Estas perguntas já vinham sendo feitas, mas em níveis restritos. A 
chegada do coronavírus mostrou o quanto somos frágeis coletivamente 
— e o quanto nossa sobrevivência deve ser resultado de um projeto cole-
tivo, e não individual ou setorizado.

Quem sabe esse momento de caos e a tomada de consciência que ele 
proporciona nos estimule — e nos empurre — na busca de um outro 
modelo de sociedade? Um modelo alternativo, baseado na solidarie-
dade, no respeito a todas as formas de vida e na justiça social?





Reflexões

Necropolítica: o poder de deixar morrer 
Vera França retoma Achille Mbembe 
para refletir sobre o contexto

Vivemos um momento tenebroso. De um lado, uma pandemia que 
assola o mundo e nosso país. De outro, o desgoverno brasileiro, marcado 
pela inércia, pela insensibilidade e pelo cinismo. Como destacamos ao 
longo do Diário, Bolsonaro combate não a pandemia, mas as medidas 
preventivas, colocando-se contra as tentativas de administrar a doença 
por parte dos governos estaduais, ao mesmo tempo em que se comporta, 
ele próprio, de maneira totalmente irresponsável, negando a ciência e 
agindo como transmissor da doença, circulando e fazendo contatos sem 
máscara.

Tem sido chamado de “Bolsonero” e recebeu o qualificativo de geno-
cida. Então, percebemos claramente que estamos frente a uma situação 
que se enquadra bem na conformação que o filósofo camaronês Achille 
Mbembe nomeou necropolítica.

Trata-se de um conceito derivado do biopoder, de Foucault — o 
poder desenvolvido pelo estado moderno, que incide sobre a adminis-
tração e domesticação dos corpos e da vida, através do desenvolvimento 
de dispositivos disciplinares dos corpos e controle da vida da população.
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Mbembe, com a necropolítica, vai mais longe, ao mostrar que esse 
poder que administra a vida e a morte atua de forma distintiva, sele-
cionando os que devem viver e os que podem morrer, através de uma 
divisão das pessoas em subcategorias, dispostas de forma hierárquica.

Alguns pertencem a grupos tidos como superiores; outros são rele-
gados a segundo e terceiro planos. O valor da vida obedece a uma escala, 
e na base da pirâmide estão as vidas que não têm nenhum valor.

Em suas análises, Mbembe dá exemplos contundentes dessa política 
de morte: as conquistas coloniais, a relação de escravidão nas fazendas 
dos países coloniais, o apartheid na África do Sul, a política de Israel na 
Palestina, os campos de concentração nazistas. Nesses casos, o poder 
dominante nomeia claramente o que é tomado como inimigo a combater 
e desenvolve uma política de extermínio.

A situação vivida no Brasil é mais sutil — essa explicitação não 
aparece claramente. Há simplesmente uma política de deixar morrer, 
como estamos assistindo no momento atual, com a pandemia. E, neste 
caso, a posição do governante não é isolada, mas, infelizmente, reflete o 
fundo conservador e genocida da elite brasileira. Ou seja — alguns vão 
morrer. Mas são os improdutivos (os velhinhos), ou os pobres — que são 
apenas uma estatística, que são substituíveis, e cuja vida não tem valor:

- Esses não têm um ambiente doméstico adequado para fazer o isola-
mento (famílias inteiras vivem em casas com um ou dois cômodos, 
muitas vezes sombrios e sem ventilação, e em locais mal servidos pelos 
serviços de água e esgoto);

- Esses são obrigados a continuar trabalhando, pois seu sustento 
depende do que produzem a cada dia;

- Esses já têm doenças crônicas, pelas precárias condições de vida e 
trabalho.

- Esses são presidiários, encarcerados sem a garantia dos direitos 
básicos. 

No contexto dessa crise sanitária, são os mais atingidos pela fragili-
dade da rede de assistência à saúde — hospitais superlotados, insufici-
ência de leitos de UTI.

Então, nesse momento da pandemia, o país faz duas descobertas. 
A primeira delas é que essa doença é mortífera, mas essas milhares de 
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mortes que acontecem diariamente atingem diferentemente as pessoas: 
alguns são mais suscetíveis e estão diretamente na linha da frente - os 
pobres. E, entre eles, por constituir a maioria dos que enfrentam precá-
rias condições de vida, a população negra, bem como a população indí-
gena. A divisão entre as pessoas que devem viver e as que podem morrer 
obedece a uma subdivisão dentro da espécie humana — a uma cesura 
biológica entre uns e outros, que se chama racismo. Assim, a pandemia 
vem dizimando milhares — mas ela atua seletivamente. As mortes acon-
tecem pela pandemia, pelo viés de classe e pelo racismo.

A segunda descoberta, no entanto, é — ou deveria ser — mais estar-
recedora. Essa morte pela situação de classe e pelo racismo não é novi-
dade; ela era apenas invisibilizada pela indiferença e pelo cinismo de 
nossa sociedade capitalista e de mentalidade escravagista. As precá-
rias condições de moradia, de transporte, de alimentação, de trabalho 
já estão aí muito antes da pandemia, matando pelo descaso, pela falta 
de assistência médica, pela violência. Jovens negros sendo assassinados 
pela polícia, massacre dos povos originários são uma realidade frente à 
qual a sociedade insiste em fechar os olhos. Pois são consideradas vidas 
sem nenhum valor.

Isso é a necropolítica, entranhada nas práticas institucionais, referen-
dada pelo comportamento classista e preconceituoso da sociedade.

A mídia brasileira — a grande mídia (hegemônica) e a mídia progres-
sista — tem feito uma boa cobertura do quadro da pandemia no Brasil. 
Frente ao boicote do Ministério da Saúde, que tentou camuflar e mini-
mizar as mortes, um consórcio de meios de comunicação se organizou 
para manter a população informada, para chamar a atenção para o 
descalabro da situação sanitária no país.

É preciso, no entanto, que a mídia mantenha também seus holofotes 
no morticínio cotidiano de negros e negras na periferia das grandes 
cidades, dos povos originários nos territórios indígenas ou nas franjas 
de centros urbanos e chame a atenção para essa necropolítica que mata 
pela pobreza, pela privação de direitos básicos, por um profundo e arrai-
gado preconceito racial.

A pandemia aproximou de todos nós o fantasma da morte precoce – 
esse fantasma que insiste em perguntar: amanhã estaremos todos aqui?
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O temor da morte nos faz olhar para a vida de outra maneira. Viver 
não é sobreviver; uma vida plena, uma vida digna é o fundamento de 
todos os demais direitos. E nós, seres humanos, somos seres gregários, 
seres sociais. Não podemos dizer que temos vida plena quando convi-
vemos com a morte do outro ao nosso lado, com a insensibilidade por 
essa morte e com a desvalorização dessa vida.

Pior do que o risco da morte é a desvalorização da vida. Quem sabe 
essa experiência vai aumentar a sensibilidade, o respeito e o nosso enga-
jamento pela vida de todos?



Concluindo o Diário

O encerramento deste Diário da Quarentena, infelizmente, não signi-
fica que a pandemia chegou ao fim. O acontecimento continua aconte-
cendo aqui no Brasil e em tantos outros países do mundo. Na Europa, o 
recrudescimento das contaminações indica a vivência de uma segunda 
onda em vários países — Itália, França e Alemanha, por exemplo, inten-
sificam as restrições para cumprir o distanciamento social e tentar 
reduzir a propagação do vírus. Os EUA registram, nos primeiros dias 
de novembro, recordes diários de contaminações, e o novo presidente 
eleito, o democrata Joe Biden, anuncia uma força-tarefa para desen-
volver uma estratégia para enfrentar a pandemia. O mundo contabiliza 
cerca de 51 milhões de infectados e mais de 1 milhão e 200 mil mortes. 
No Brasil, são 5.590.025 casos e 161.106 vidas perdidas registradas até 
quatro de novembro.

Analisar um acontecimento em curso como este — e com tantos 
desdobramentos e especificidades mundo afora — é bastante desafiador. 
Estamos assistindo ao desenrolar da pandemia e vivendo as afetações 
provocadas por ela — sem que haja indicadores definitivos de que ela 
chegará ao fim em um curto espaço de tempo. Nesse sentido, mais do 
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que elencar conclusões determinantes, gostaríamos de recuperar alguns 
dos achados das análises realizadas, tendo em vista os eixos do conceito 
de acontecimento que apresentamos na introdução do livro: 1) ruptura; 
2) passibilidade/poder de afetação; 3) poder hermenêutico 4) pano de 
fundo pragmático; 5) campo problemático.

A crise sanitária instaurou uma descontinuidade em nossa exis-
tência: nosso cotidiano foi radicalmente transformado, com a neces-
sidade do trabalho e do ensino remotos. Atividades rotineiras, como 
ir ao supermercado ou à farmácia, devem ser realizadas com a cautela 
necessária, incorporando o distanciamento social e o uso de máscaras. 
Ao medo da doença e da morte, tão presente neste contexto, soma-se o 
medo de ficar desempregado e de não ter condições de sobrevivência em 
uma crise de escala planetária. O luto necessário para enfrentar a perda 
de entes queridos é dificultado pela restrição e até mesmo proibição dos 
rituais que marcam o funeral e a despedida dos mortos nas sociedades 
ocidentais. 

Além da saúde física, a saúde mental das pessoas é colocada em risco, 
e muitos são os desafios para enfrentar a ansiedade e a angústia que 
marcam o contexto. A ruptura inaugurada pela pandemia não é vivida 
da mesma maneira em todos os lugares: cidades adotam políticas dife-
rentes para conter a propagação do vírus. Tamanha ruptura afeta a vida 
de anônimos e de celebridades: muitas personalidades se engajam nas 
redes sociais digitais para defender o isolamento social ou para propagar 
práticas negacionistas. De qualquer forma, a transformação do coti-
diano mostra que as pessoas são diferentemente afetadas pela pandemia 
- o que nos conduz ao segundo eixo do conceito de acontecimento.

A passibilidade diz respeito ao poder de afetação do acontecimento, 
ao modo como ele toca e sensibiliza as pessoas, ao modo como ele cons-
titui públicos diversificados a partir de sua emergência. Nossas análises 
mostraram o quanto a crise afeta, principalmente, grupos já vulneráveis 
em nossa sociedade. A população negra e as comunidades quilombolas, 
além das ameaças do próprio vírus, precisam enfrentar o racismo estru-
tural vigente. As populações indígenas têm que lidar com a precariedade 
na luta contra a doença e com o descaso do governo federal. Pessoas 
com deficiência devem lutar para garantir acessibilidade. Os migrantes 
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enfrentam a exclusão com o fechamento das fronteiras e das oportuni-
dades por melhores condições de vida. A população carcerária continua 
a mercê do precário sistema prisional, que os aglomera nos presídios e 
isola das famílias. 

Mulheres estão sobrecarregadas com a multiplicidade de traba-
lhos — sem o apoio da escola — e ainda mais sujeitas a violências no 
isolamento social. Da mesma forma estão as crianças, que também têm 
que se adaptar à nova rotina familiar, à distância de amigos, ao ensino 
remoto ou à ausência completa da escola. Idosos também integram esses 
grupos vulneráveis: são grupos de risco para o novo coronavírus e viram 
suas vidas alijadas da partilha de abraços. Já a população em situação de 
rua continua enfrentando o esquecimento e o descaso do poder público 
na efetivação de medidas preventivas. 

Trabalhadores de diferentes setores são muito tocados por este 
acontecimento. Empregadas domésticas veem suas vidas afetadas pela 
pandemia duplamente: são mulheres e, muitas vezes, mulheres negras 
que não podem parar o serviço “essencial” na casa dos patrões. Os 
entregadores de aplicativos, tão importantes em um contexto em que as 
pessoas são convocadas a ficar em casa, têm condições de trabalho ainda 
mais precarizadas na sociedade capitalista. Assim como os entregadores, 
trabalhadores de distintos setores, que perderam o emprego durante a 
pandemia, aumentam o contingente de pessoas que passam a viver na 
informalidade laboral. Também profissionais das artes e espetáculos são 
prejudicados, na medida em que a exigência de distanciamento proibiu 
as aglomerações em shows e espetáculos — alguns encontraram nos 
eventos online alguma forma de manutenção de salários. E os profissio-
nais da saúde que, além de enfrentar as já intensas e precárias condições 
de trabalho, precisaram sacrificar o convívio com a família, a saúde e 
até a própria vida para estar na linha de frente de combate à pandemia. 

O terceiro eixo do conceito de acontecimento diz respeito ao seu 
poder hermenêutico ou seu poder de revelação: o modo como a ocor-
rência abre sentidos, descortina questões e ilumina problemas em uma 
sociedade. A pandemia nos impõe o medo da morte e, ao mesmo tempo, 
o valor da vida e as melhores estratégias para buscar preservá-la em um 
contexto de crise sanitária. Ao se inscrever em uma ordem temporal, 
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ela, ao mesmo tempo, convoca um passado (e a comparação com outras 
doenças letais) e abre um horizonte de possíveis: a expectativa e as 
controvérsias em torno da vacina, a busca por tratamentos eficientes, 
a emergência de novos valores em nossa sociedade (a solidariedade, 
a empatia, a sustentabilidade estarão no centro de nosso quadro de 
valores?). O novo coronavírus, ao transformar o cotidiano e nos privar 
da liberdade, nos impulsiona a valorizar as pequenas situações do dia a 
dia (a ida à padaria ou a caminhada no parque) e as grandes conquistas 
de um país, muitas vezes desvalorizadas e ameaçadas (como o Sistema 
Único de Saúde, fundamental no enfrentamento da pandemia). Esse 
acontecimento ilumina, ainda, o contexto de desinformação e os perigos 
que ele desencadeia, principalmente, quando a propagação das fake 
news ocorre por autoridades do Estado, como o presidente da República.

O pano de fundo pragmático se refere às ações desencadeadas a 
partir da emergência do acontecimento, bem como os valores que se 
destacam. Uma pandemia convoca a ação de governos (nos âmbitos 
federal, estadual e municipal), que atuaram de modos distintos para 
enfrentar a crise. No caso do governo federal brasileiro, assistimos a 
uma inação — a defesa de que “o Brasil não pode parar” em virtude 
de uma “gripezinha” colocou em evidência o embate entre economia 
e saúde. A incompetência e o autoritarismo do governo ficaram ainda 
mais evidentes nas constantes mudanças de ministros e na gradativa 
militarização do Ministério da Saúde: aqueles que não compactuam 
com a visão distorcida do presidente em relação à pandemia são pron-
tamente demitidos. 

Frente à negligência do governo, outras instâncias foram convo-
cadas a agir: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram o 
auxílio emergencial que instituiu o pagamento de R$ 600,00 mensais a 
trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa. A intervenção de 
muitos governadores e prefeitos foi ao encontro de medidas mundial-
mente reconhecidas e implementadas para frear a propagação do vírus: 
distanciamento social, controle dos espaços públicos, fechamento de 
atividades não essenciais.

A ação das universidades também se destaca a partir da emergência 
da pandemia e coloca em evidência o valor inestimável da ciência na 
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superação da crise - ao mesmo tempo em que continuam sob ataque 
dos negacionistas. Mobilizações são realizadas em defesa do SUS, e o 
MST coloca em cena a solidariedade de seus membros na distribuição 
de alimentos. Manifestações antidemocráticas são realizadas, ao mesmo 
tempo em que protestos antifascistas são organizados em defesa da 
democracia. Nesse contexto, celebridades também se posicionam, reali-
zando ações solidárias e novas formas de entretenimento — como shows 
on-line e drive-in.

Um último eixo do conceito de acontecimento que é importante recu-
perar aqui é a configuração de um campo problemático. Quando a OMS 
define a situação como uma pandemia, o problema público de escala 
planetária já está declarado. O transtorno em nossas vidas mostra que, 
de fato, vivemos um problema público. Mas a negativa de intervenção 
orquestrada por parte do governo federal e o negacionismo foram tenta-
tivas de se esquivar do problema. Além do problema de saúde inegável 
gerado pelo acontecimento, identificamos outras questões públicas que 
foram iluminadas por ele: o racismo estrutural; as desigualdades sociais; 
o descaso com os povos originários; a violência doméstica; o estupro e 
outras mazelas da desigualdade de gênero; a precarização do trabalho, 
o avanço do desemprego e da informalidade laboral; a falta de infraes-
trutura de atendimento médico-hospitalar, sobretudo, em pequenos e 
médios municípios.

Palavras finais

Acentuando o agenciamento temporal da narrativa, Lambert e 
Arquembourg (2005) chamam a atenção para o encaminhamento de 
toda narrativa em direção à sua finalização; é o fim de uma narrativa que 
ordena a dinâmica pretérita. No nosso caso, esse fim não está à vista, pois 
o acontecimento ainda está em curso, o futuro se mostra completamente 
incerto (uma segunda, terceira onda virão?), e a normalização de nosso 
cotidiano está longe de acontecer. Nosso Diário constrói assim uma 
narrativa emergente (ARQUEMBOURG, 2011), produzida e extraída 
do dia a dia de nossa experiência de isolamento e enfrentamento da 
doença. Uma das muitas narrativas que, no futuro, irão disputar o papel 
de contar a história da pandemia do coronavírus em 2020.
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Nesse sentido, entendemos que este Diário pretende cumprir as duas 
funções identificadas por Ricoeur (1983) — a função prática e a função 
mítica (que preferimos nomear cognitivo-ideológica, como explicitado 
na introdução). A escrita de nossas análises, ao longo dos meses, as 
inúmeras reuniões para discutir a pauta, e as tantas outras que fizemos, 
neste momento, para organizar a publicação deste livro, exerceram um 
papel importante na organização de nosso próprio cotidiano, na identi-
ficação dos vários micro acontecimentos que se deram dentro do acon-
tecimento maior da pandemia, na condução das práticas que deveriam 
ser incentivadas ou evitadas. E ele cumpre também a função cognitivo-
-ideológica. Nosso trabalho, divulgado através do GrisLab, buscou 
conhecer e dar a conhecer o que estava se passando, desenvolveu um 
tipo de leitura e se posicionou a partir de uma dada interpretação crítica 
do acontecimento em curso e da atuação dos seus respectivos agentes ou 
personagens. Trata-se, portanto, de uma narrativa posicionada, defen-
dendo uma determinada visão dos fatos, denunciando negligências e 
abusos e colocando-se na defesa dos inúmeros grupos vulneráveis, das 
populações mais fragilizadas que sofreram e continuarão a sofrer as 
consequências mais graves desse desastre sanitário.

Fazendo uma análise de conteúdo das nossas postagens, identifi-
camos as temáticas que se sobressaíram em nossa pauta (9 temas) — e 
claramente o tema política-governo se destacou (33 textos), vindo em 
segundo lugar grupos vulneráveis (23). Por que política, e não saúde, 
se estamos falando de uma crise sanitária? A resposta é simples: quem 
cuida e responde pela saúde em si (diagnóstico e tratamento da doença) 
é a medicina, porém, o enfrentamento do problema público, o aciona-
mento de medidas de prevenção e contenção, bem como a criação de 
uma infraestrutura médico-sanitária de apoio se colocam na alçada das 
decisões políticas. É uma questão de política pública. Então, o que se 
falava e o que se fala neste quadro da pandemia não é da doença em si, 
mas de como lidar com ela. Assim, e não por acaso, a segunda categoria 
mais tratada foi grupos vulneráveis - aqueles que são os mais atingidos 
pela ausência dessa política pública.Indo na mesma perspectiva da proe-
minência do tema de política-governo, a nuvem de palavras mostrou a 
centralidade dos termos “Bolsonaro” e “governo”. Retomando uma das 
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operações apontadas por Arquembourg (2011), acionadas pela atividade 
compreensiva na construção das narrativas (a operação de adscrição), 
vale lembrar que narrativas, conectando agentes, ações e circunstâncias 
(operação de conexão), também apontam seu agente central, aquele em 
torno do qual gira a narrativa. E de novo podemos perguntar: por que 
Bolsonaro, alguém que justamente se ausentou de seu papel, que menos-
prezou a doença (“gripezinha”) e se mostrou completamente insensível 
às perdas (“todo mundo morre um dia”)? Também aqui a resposta é 
evidente: o mandatário de uma nação, o governo central é o agente 
que é convocado ao centro de uma cena no caso de uma catástrofe de 
proporções coletivas, que diz respeito a todos. O enfrentamento de 
uma pandemia não é questão nem do sofrimento de cada um nem dos 
recursos ou falta de recursos dos indivíduos que são ou podem ser atin-
gidos. O problema é coletivo e tem que ser enfrentado coletivamente. 
E respostas coletivas são dadas e/ou orquestradas pelo chefe da nação, 
pelo governo. 

Nossa narrativa mostra assim, ao “aditar” o nome do responsável, 
não o que ele fez, mas o que deixou de fazer. A abstenção criminosa 
de um governo que, nesse momento dramático, se mostrou ausente e, 
pior ainda, aproveitou “o momento de tranquilidade” — lembrando a 
afirmação do ministro Ricardo Salles —, em que as pessoas estavam 
preocupadas em não morrer, para “passar sua boiada” (ou seja, medidas 
impopulares e de destruição dos direitos sociais e do patrimônio da 
sociedade).

No entanto, a centralidade desse nome também evidencia uma 
questão política central: que a sobrevivência e o bem estar de uma 
sociedade não acontecem através de decisões individuais, não podem 
ser deixados na mão de governantes irresponsáveis, não podem ficar 
ao sabor da decisão dos privatistas, não são resolvidos pelo mercado. 
A pandemia mostrou que a sobrevida de uns depende da sobrevida de 
todos; mostrou que estamos no mesmo barco. 

Percebemos, então, que esta questão — a natureza coletiva da vida 
em sociedade — se mostra como a “finalização” que Lambert e Arquem-
bourg (2005) apontam como “o fim em vista e à vista” de toda narrativa: 
aquilo para onde ela caminha.
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