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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos o anti-intelectualismo tem sido crescente e o discurso negacionista tem se proliferado vertiginosamente nos diferentes
espaços de comunicação, causando efeitos danosos à sociedade. Diante
dessa realidade é imprescindível oferecer ações que coloquem em xeque o repertório de suposições insustentáveis e delirantes, anunciado
em forma de verdades absolutas e inquestionáveis, que tem atacado as
ciências, de maneira geral e as humanidades, em específico.
Motivados por essas constatações criamos o projeto “Depois do verbo” cujo objetivo é oferecer interpretações da realidade que operam no
modo reflexivo de articulação, pesquisas temáticas realizadas conforme
metodologias que tornem mais inteligível os caminhos das ciências humanas e a complexidade da produção do conhecimento nessa área.
O livro Discutindo a Pandemia: cidades, memórias e culturas, aqui organizado é resultado da atividade acadêmica de extensão “Depois do
verbo” destinada, de forma geral, a todas/os que se interessam por
história, sociedade e cultura, e de forma específica, a comunidade escolar. A proposta do projeto é criar momentos de reflexões e debates,
à luz das ciências humanas, sobre temáticas latentes na contemporaneidade. Trata-se de um canal de divulgação científica que expõe, disponibiliza e coloca, na esteira de uma História Pública, os trabalhos de
pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos por pesquisadoras/es que
compõe o NIESC (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Culturais). A intenção do projeto é provocar possibilidades de diálogos e
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contribuições mútuas entre a sociedade e os discentes e docentes de
graduação e pós-graduação vinculados ao grupo de pesquisa.
Os encontros promovidos pelo “Depois do verbo”, em sua primeira versão, tiveram como tema a discussão sobre a pandemia de 2020.
Cada pesquisador expôs suas análises sobre determinado aspecto e o
material foi disponibilizado na página do NIESC no YouTube e pode
ser visitado a qualquer momento.
Para além dessa experiência do debate ao vivo, acreditamos também potencializar a divulgação dessa produção na organização, em
forma de livro, das reflexões ali construídas. É claro que os textos aqui
apresentados sofreram mudanças em relação aos originais apresentados já que incorporam o debate posterior e ampliam suas possibilidades de interlocução.
Com esse produto, ou obra acadêmica, como se preferir nomeá-lo,
acreditamos adentrar nas temáticas da história do presente, num esforço de diálogo com os diversos tempos históricos. E essa exigência
é também, além de multitemporal, inter e transdisciplinar. Conforme
a formação dos pesquisadores do grupo de pesquisa correremos aqui
o risco de produzir um material que se atenta para as dimensões da
complexidade, tal como observa Edgar Morin. A literatura, a psicanálise, a antropologia, as ciências da saúde, dentre outras áreas são
postas aqui, em diálogo com a história.
Na abertura deste livro apresentamos o artigo de Getúlio Nascentes da Cunha que faz uma revisão bibliográfica sobre a Gripe de 1918,
mais conhecida como “Gripe Espanhola”, destacando sua curta duração de três meses, mas em duas ondas, na qual a segunda foi ainda
mais letal. O autor aborda também como se deu a gripe no Brasil e as
tentativas de desvendar o patógeno que estaria por trás daquela doença. A partir dessa leitura podemos inferir a proximidade com a atual
pandemia do coronavírus e suas consequências.
O artigo “Epidemia em tempo de pandemia: o abecedário da peleja de Tereza Batista com a bexiga negra – aproximações” de Valdeci
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Rezende Borges aborda alguns aspectos da representação literária de
um surto epidêmico de varíola, de bexiga negra. O autor recorre a obra
literária Tereza Batista cansada de guerra, de Jorge Amado, e tece algumas aproximações com o imaginário hoje edificado pelos meios de comunicação, mídias eletrônicas e redes sociais, acerca da pandemia da
Covid-19, ainda que cientes de suas diferenças e especificidades.
Radamés Vieira Nunes em seu artigo “Cidades mascaradas: vida
urbana na “era do álcool em gel” parte da constatação de que não
é recente o interesse pelas cidades e seus impulsos. A configuração
do urbano, com suas dimensões e lógicas, constitui fonte inesgotável
para pesquisas metodicamente reguladas ou para especulação de citadinos curiosos. Ao longo da história a cidade foi objeto de reflexão
para arte, ciência, imprensa e outras formas de expressão. Foi vista,
comentada e representada sob muitos aspectos e motivações. Hoje,
neste intervalo de tempo da “era álcool em gel”, um novo elemento tornou imperativo um olhar mais atento e observador sobre a cidade, até para o mais relapso passante. Esse ensaio é uma tentativa
de entender a pandemia provocada pelo novo coronavírus através do
pulsar e da dinâmica das cidades. Ao mesmo tempo que se compreende as fissuras das cidades escancaradas pelo habitante indesejado. O
desafio é, através da perspectiva histórica, extrapolar a cidade vista
como mero cenário onde desenrola a Covid-19, para perceber como
sua complexa pluralidade de saberes, práticas e dimensões, inclusive
sua dimensão tangível, se relaciona com a pandemia.
No artigo “Covas coletivas e o esquecimento por apagamento de
rastros: A Covid 19 e o direito a memória” Márcia Pereira dos Santos
aborda a pandemia de Covid 19 que assolou o Brasil em 2020 a partir
da perspectiva de compreensão da relação entre memória, esquecimento e direito à memória. Tomando como pano de fundo um certo
imaginário sobre covas coletivas – termo amplamente utilizado na
mídia brasileira para se referir ao grande número de enterros ocorridos – o artigo problematiza discussões que partem da emergência do
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sujeito moderno e sua individualidade em suas ligações com a sociedade e grupos. Tendo como fundamento teórico principal a fenomenologia da memória de Paul Ricoeur, o artigo também se configura
como meio de fazer manter a memória dos mortos pela Covid 19,
mas também mortos por uma política nefasta de descaso com a saúde
pública no Brasil do presente. O artigo pode ser, assim, tomado como
um rastro para que esse tempo não se apague.
No artigo “Feridas narcísicas em tempo de pandemia: entre o riso
e o trágico” Regma Maria dos Santos parte de importantes enunciados da teoria freudiana sobre a fala e a escuta para abordar um aspecto que chama atenção na própria percepção de Freud em relação ao
“descentramento” do homem, ou o que denomina de feridas narcísicas da humanidade. Estas reflexões permitem analisar os “memes”
como expressões chistosas que lidam com os aspectos cruéis da realidade, evidenciando a capacidade do riso subverter a morte e lidar
com as nossas feridas em tempos de pandemia.
“A dimensão simbólica da Covid 19 ou Para pensar o “Depois do
Fim do Mundo” de Ismar da Silva Costa procura construir uma interpretação simbólica de como temos enfrentado as transformações ocorridas com a rápida propagação da Covid-19 em nossa sociedade. O artigo procura compreender os sentidos e significados postos pelas novas
formas de sociabilidades remotas, pela rápida transformação ocorrida
entre os espaços do público e do privado bem como as adaptações nas
formas de trabalho. Por outro lado, discute nossas noções de higiene:
a limpeza e a sujeira; o medo de se contaminar; as angustias pelo porvir. Por fim, procura apreender como fizemos nossas transposições do
mundo das relações sociais estabelecidas pelo contato e pela afetividade
corporal para as formas de expressões faciais mediadas pelo olhar.
No artigo “Ensino de História, Pandemia e Usos Políticos do Passado” Vera Lúcia Silva Vieira procura desenvolver algumas reflexões sobre os desafios que dizem respeito ao ensino de história, à pandemia e
aos recorrentes usos políticos do passado, com destaque para os ataques
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e demandas negacionistas no âmbito da história. A autora indaga, como
lidar com a instrumentalização política do passado e a disseminação
de canais, páginas e outras mídias que evocam um passado idealizado,
utópico e politicamente gestado para constranger e deturpar o conhecimento acadêmico e científico, se estamos vivendo uma pandemia e o
acesso aos alunos e alunas, em especial da rede pública de ensino, tornou-se precarizado. Relacionando sua vivência e experiência prática em
sala de aula a reflexões teóricas contundentes a autora joga luz sobre o
ensino de História e suas possibilidades nesses novos tempos.
Encerrando as reflexões sobre a pandemia, Rogério Bianchi de
Araújo em seu artigo “Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc: os artistas e os trabalhadores da cultura na quarentena”, aborda o surgimento e elaboração desta Lei de Emergencial de Cultura durante a
pandemia do Coronavírus. O objetivo não é tratar sobre todos os artigos da lei, mas contextualizar a sua importância e sua relevância política. O artigo apresenta um breve histórico do tratamento dado pelo
Estado à questão da cultura, mais precisamente ao que chamamos de
trabalhadores da cultura nos últimos governos brasileiros.
O livro parte de reflexões pessoais e de atuação de diversos interlocutores que pretendem apresentar, no calor da hora, maneiras de
pensar um tema que nos atinge a todas/os. Seja por referências historiográficas e literárias, como nos dois artigos iniciais que tratam da
gripe de 1918 e da varíola, tema da obra de Jorge Amado; seja nas dimensões do imaginário das cidades e das práticas de construção/negação da memória nas chamadas covas coletivas; seja na perspectiva
das dimensões simbólicas e psicanalíticas, ou mesmo nas dimensões
das instituições a respeito da escola, do ensino, das leis de emergência
para os trabalhadores da cultura.
Tenham uma boa leitura!
Regma Maria dos Santos
Radamés Vieira Nunes
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A GRIPE DE 1918: UMA INTRODUÇÃO
Getúlio Nascentes da Cunha

Em 1918, a I Grande Guerra estava chegando aos seus momentos
decisivos e aquela se mostrava uma guerra diferente das anteriores.
Nunca um conflito tinha envolvido tantos países. Nunca a mortandade tinha sido tão alta, calcula-se em pelo menos 6 milhões os militares
mortos diretamente no conflito, fora os que morreriam depois, mas
em decorrência de problemas provocados pelos combates. Outros 6
milhões de civis também perderam a vida em meio às batalhas (KOLATA, 2002, p. 17). A estratégia militar que levou a tal mortandade
também era nova. Comparativamente a outros conflitos, poucos
morreram na ponta das baionetas em combates homem a homem. A
guerra foi uma guerra de trincheiras, onde o que mais matou foram
as metralhas, os canhões e o famigerado gás mostarda!
Outra novidade no plano militar foi o fato de que nenhuma grande epidemia havia ocorrido nos acampamentos de nenhum dos lados, preocupação sempre recorrente em ambientes com fortes deficiências sanitárias como eram os amontoados de soldados em todos
as grandes guerras. Várias descobertas científicas fizeram com que
a varíola, o cólera e o tifo, muito presentes em conflitos anteriores,
não se manifestassem dessa vez. Apenas doenças com efeitos a longo
prazo como a sífilis (KOLATA, 2002, p 63) e a tuberculose (SILVEIRA,
2015, p. 53) continuaram a ser um problema, ainda que não matassem
grande número de soldados. Talvez por isso, uma grande epidemia
não fosse esperada, já que aquelas costumeiras estavam sob controle.
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Entretanto, em abril começaram a aparecer casos de uma doença
desconhecida. Seus sintomas eram: febre muito alta, chegando aos
39,5° e mesmo aos 40°; fortes dores de cabeça que depois se espalhavam pelo corpo e que duravam na sua fase mais aguda, 3 ou 4 dias,
entrando depois em remissão ou nos casos mais graves, levando a
óbito. Os primeiros casos aparecerem entre soldados americanos que
se preparavam para ir para a Europa. O que logo chamou a atenção,
já que se tratavam de jovens, plenamente saudáveis (KOLATA, 2002,
p. 14). Logo depois começaram a aparecer relatos em outros países.
Em meio à ampliação dos contágios várias hipóteses sobre o que era
o novo mal foram levantadas: mal dos 3 dias, dengue e outras mais
foram levantadas. Somente no final de junho os ingleses conseguiram
confirmar que se tratava da influenza (GOULART, 2005, p. 102). Discutia-se se era uma doença causada por um bacilo ou por um vírus,
mas o fato é que rapidamente passou a ser conhecida como gripe espanhola ou influenza espanhola.
A Espanha não foi o ponto de origem da nova forma de gripe. Não
se sabe qual sua origem, mas certamente não foi a Espanha. As hipóteses apontam para os EUA, onde os primeiros casos apareceram no
Kansas, ou a China como o ponto de origem, mas a Espanha acabou
levando a culpa. Por que? Alguns dizem que pelo fato de ser um país
neutro onde a censura aos jornais era menor e que, portanto, relatou
de forma aberta a ampliação dos casos de gripe que tomavam conta
do país a partir de seus balneários! Outros sugerem a boa e velha tendência de colocar a culpa nos vizinhos e, naquele momento o vizinho
não podia ser um aliado, restava a neutra Espanha (KOLATA, 2002, p.
21-2; BERTUCCI, 2004, p. 32). Fato é que o nome pegou e quando a
gripe retornou a partir de agosto, depois de ter praticamente desaparecido no final de junho, ninguém teve dúvidas, era a Gripe Espanhola!
Mas ao contrário da primeira onda do surto entre abril e junho,
quando milhares de pessoas tiveram que ser afastadas por conta da
fraqueza causada pela gripe, mas poucas morreram, a segunda onda
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se mostrou muito mais mortal, mas igualmente rápida no contágio.
A doença se manifestava inicialmente como uma gripe normal, mas
rapidamente evoluía para uma pneumonia grave. Horas depois começavam a aparecer manchas pretas na face e nos pés, sinais de falta
de oxigenação. Muitos morriam poucas horas depois, depois de períodos de delírio, alternados com períodos de lucidez, e mesmo de
inconsciência. Morriam sufocados pelos líquidos que tomavam conta
dos pulmões1.
A segunda onda veio pela Ásia, e pela primeira vez desde o início do conflito em 1914, os generais tiveram de mudar seus planos
porque não havia soldados suficientes para ser colocados em algumas
ações previamente planejadas. As tropas americanas foram duramente afetadas pela epidemia. Nos Estados Unidos, em outubro, mais de
200.000 soldados encontravam-se doentes. A Alemanha achava que
poderia ganhar a guerra, por causa do número de baixas sofridas pelo
exército francês, minimizando suas próprias perdas, que inclusive
frustrou planos de batalhas alemãs. (KOLATA, 2002, p. 66-67; GOULART, 2005, p. 102). No Brasil, a revista Careta, publicou charge acusando a Alemanha de espalhar a doença com seus submarinos (GOULART, 2005, p. 103). Mas a verdade é que as mortes eram muitas e os
pedidos de reforços e de suprimentos médicos eram uma constante
nos vários fronts, afetando todos os lados do conflito.
Rapidamente casos e mais casos passaram a ser registrados em
todo o mundo, fazendo com que poucas localidades não tenham
histórias para contar sobre o ano da gripe! No Alasca, comunidades
esquimós atingidas perderam até 90% de seus membros adultos.
Apenas algumas ilhas do Pacífico, que adotaram políticas sanitárias
1. Segundo Kolata: “Médicos e enfermeiras aprenderam a reconhecer os sinais. Seu rosto assumia um tom castanho arroxeado escuro. Você começava a tossir sangue. Seus pés ficavam
pretos. Por último, quando o fim estava próximo, você sentia uma terrível falta de ar. Uma
saliva tingida de sangue saía de sua boca. Você morria – afogado, na verdade – à medida que
seus pulmões enchiam-se de um líquido avermelhado” (2002, p. 14)

17

que impediram a entrada de estrangeiros foram poupadas, juntamente com a Austrália onde os casos foram poucos. No restante
do mundo a estimativa é de que algo em torno de 500 milhões de
pessoas ficaram doentes, com um número de mortes estimado entre 20 e 50 milhões, havendo mesmo quem fale em 100 milhões
(KOLATA, 2002).
Mas da mesma forma que veio, a epidemia de gripe de 1918 se foi.
Três meses foi a média da sua duração na maioria dos lugares. Atrás
de si, deixou apenas mortes e dúvidas: qual era o agente causador do
surto, por que uma doença corriqueira se tornou tão mortal? Porque ao contrário das gripes anuais, esta atacou principalmente jovens
saldáveis entre os 20 e os 40 anos, juntamente com crianças até os 4
anos e idosos com mais de 75? Houve todo um esforço na época para
desvendar qual o patógeno estava por trás de tão grande mal. Cientistas tentaram de todos as formas isolar o elemento causador, mas em
razão das limitações técnicas da época avançaram muito pouco. Basicamente, se determinou que o bacilo de Pffeifer não era o causador
da gripe, que seria um vírus de um novo tipo2.
Experiências com humanos e com os mais diversos tipos de animais foram realizadas para se determinar qual era a forma de contágio, ou mesmo se seria possível produzir uma vacina a partir de material filtrado das secreções encontradas nas vias áreas dos pacientes.
Tudo aparentemente em vão. Todos as tentativas fracassaram. Os
cientistas não conseguiam inocular a doença nas cobaias tradicionais:
porcos, macacos, ratos, porquinhos da Índia, prisioneiros humanos.
Até que finalmente, o furão se mostrou susceptível à doença, confirmando que era realmente um vírus. Mas como o vírus não podia ser
reproduzido e a pandemia como veio se foi, o mistério perdurou.
2. O livro de KOLATA é sobretudo uma história da busca pela descoberta do agente causador da Gripe Espanhola, desde seus momentos iniciais até os anos finais do século XX,
quando ele é escrito. O livro foi escrito poucos anos antes da definição definitiva do vírus
como sendo do tipo H1N1. As informações anteriores e as posteriores são retiradas do livro.
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Somente na década de 1990, com os desenvolvimentos na biologia
molecular, foi possível se conhecer o vírus que causou a pandemia de
1918. Cientistas conseguiram isolar material genético do vírus morto
a partir de material retirado dos pulmões de dois soldados americanos
mortos pela gripe e guardados num banco de material biológico mantido pelo governo americano e, também do pulmão de uma esquimó,
enterrada em terreno que se manteve congelado até os anos 1990, permitindo a sua conservação. Hoje sabemos que o que causou a gripe de
1918, foi um vírus do tipo H1N1, o que indica uma gripe aviária.
A gripe “espanhola” no Brasil

No Brasil, aparentemente não ocorreu a primeira onda, ou ela não
foi identificada, já que a influenza era uma doença esperada todo o
ano e sua presença não traria nenhuma estranheza. O país acompanhou com preocupação as notícias que chegavam da Europa e que davam notícias do número crescente de pessoas que adoeciam ao longo
do mês de abril. Preocupação que não se limitava à questão humanitária, mas também porque o país preparava naquele momento a missão médica que seria enviada pelo Brasil a Europa. Em guerra com a
Alemanha desde 1917, somente no final do conflito o Brasil resolveu
enviar tropas: a equipe médica e navios que deveriam patrulhar o litoral na rota Europa-Brasil, num total de cerca de 1500 homens.
Mas a preocupação foi logo posta de lado, já que a epidemia desapareceu antes dos navios zarparem. Com isso, não foi sem estranheza
que o país recebeu a notícia, no dia 22 de setembro, de que 56 integrantes da missão brasileira haviam adoecido gravemente enquanto
a frota fazia uma parada em Dakkar (BERTUCCI, 2004, p.95). Então
as notícias sobre a epidemia na Europa não recebiam destaque na imprensa (BRITO, 1997, p.17). No total, 126 brasileiros morreriam em
Dakkar em razão da gripe, mas naquela primeira notícia, a causa das
mortes entre os brasileiros ainda era desconhecida.
19

Não se sabe exatamente quando a gripe aportou em território brasileiro. Comprovadamente, sabe-se que o navio Demerara do correio
britânico, que havia passado por Lisboa, Recife e Salvador, chegara
ao Rio de Janeiro no dia 14 de setembro com pessoas doentes. Em
Salvador, pelo menos duas das pessoas que desembarcaram estavam
contaminadas (SOUZA, 2013, p. 224). Chegando ao Rio de Janeiro
o navio foi desinfectado e como, nenhum dos doentes apresentavam
sintomas das doenças que requeriam quarentena, o desembarque foi
autorizado. Poucos dias depois, uma mulher que viajou no Demerara morreu no hospital da Gamboa (BERTUCCI, 2004, p. 96). Rapidamente outros casos começaram a aparecer, não só no Rio de Janeiro,
mas também em Niteroi. Salvador e Recife também noticiaram a presença da doença ainda no mês de setembro (BRITO,1997, p.18-19). A
doença chegaria a São Paulo outubro, levada por um time de futebol
(BERTUCCI, 2004, p. 100). Era o início da epidemia no Brasil.
O Brasil não tinha um sistema unificado de saúde ou mesmo de
estatística, sendo difícil calcular quantas pessoas morreram. Fala-se
em algo entre 47 e 50 mil pessoas. No Rio de Janeiro foram mais de
17.000, com mais de 500 mil infectados, numa população de 960 mil.
Em São Paulo, foram 5429, em 100 mil doentes, numa população que
beirava os 500 mil (BERTUCCI, 2004). No Brasil a doença também
seguiu um ciclo de cerca de 3 meses de duração. São Paulo, por exemplo, teve os primeiros casos no início de outubro e declarou o fim das
internações em 17 de dezembro. O Rio declarou o fim da epidemia
no final de novembro, mesmo que alguns casos ainda ocorressem até
perto do carnaval. Na Bahia os relatos de casos no interior do estado
se prolongaram pelo ano de 1919. E assim deve ter ocorrido em muitos outros estados.
À pergunta de porque não houve alguma providência no sentido
de impedir a chegada da gripe no Brasil, como o fechamento dos portos, Carlos Seidl Secretário de Saúde do governo Wenceslau Braz, alegou que não havia razão para isso, já que era uma medida que traria
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problemas econômicos e a doença, inicialmente indefinida, não era
nenhuma das com recomendações para quarentena. Apenas se recomendava a desinfecção dos navios e o exame dos passageiros (BERTUCCI, 2004, p. 97) E ao se confirmar que era uma gripe, a conclusão
foi de que era uma doença incontrolável, mas sem maiores consequências, no Rio conhecida como “limpa-velhos”.
A posição das autoridades se pautava tanto na falta de informações
sobre a doença, ainda tratada como a influenza anual e para a qual
não havia outras recomendações, além do isolamento individual. Mas
também o medo por parte das autoridades quanto à possibilidade de
reação da população, já que ainda era vívida a lembrança dos dias da
Revolta da Vacina, em 1904. Segundo Goulart, “para muitos jornalistas, assim como para uma grande parcela da população e dos grupos
políticos de oposição ao governo Wenceslau Braz, o combate à moléstia era tomado inicialmente como pretexto para a intervenção na
vida da população” (GOULART, 2005, p. 104)
Partindo das cidades litorâneas onde aportavam navios vindos da
Europa e da África, a epidemia de 1918 foi aos poucos se espalhando
pelo restante do país. Aqui, como no restante do mundo, a grande
questão era a ausência de um tratamento eficaz. Não havia um medicamento capaz de combater a gripe, nem mesmo daquelas rotineiras
de todo ano.
Mas no Brasil, no momento em que a epidemia se espalhava, o
que se notou foi a incapacidade das estruturas de saúde de oferecer
o mínimo de atendimento à população, não havia médicos e leitos
o suficiente. Mesmo na cidade de São Paulo, em franco processo de
enriquecimento, com um sistema de saúde mais estruturado e onde a
epidemia chegou com algum atraso, por não estar no litoral, o governo precisou contar com toda solidariedade oferecida pela sociedade
em suas mais diversas organizações (BERTUCCI, 2004).
Desamparada e sem atendimento adequado, muitos setores da
população se apegavam a velhas noções médicas. Assim, uma das
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recomendações era a defumação das casas com sândalo ou eucalipto,
junto com o gargarejo com água e limão como forma de prevenir a
doença. Nos pacientes com falência renal, a boa e velha sangria era indicada. Fórmulas mágicas capazes de curar todos os males eram anunciadas em todos os jornais. E claro, limões, carne e galinhas tiveram seus
consumos aumentados e os preços elevados (BERTUCCI, 2004, cap. 2).
Com o alto índice de contágio apresentado pela houve uma rápida expansão da doença pelas várias cidades que foram pouco a pouco
se esvaziando. Muitos serviços tiveram que ser paralisados por falta de
pessoal. O medo do contágio fazia com que as pessoas permanecessem em casa, saindo apenas para questões essenciais. Mas antes de mais
nada, foi a vida noturna a primeira a ser interrompida3, não porque
aglomerava mais gente e o isolamento era indicado como forma de
combate a doente e de fato o era, mas para evitar a friagem, o choque
de temperatura era o interior e o exterior. Não por acaso, em São Paulo
as missas só eram permitidas pela manhã (BERTUCCI,2004, p.110)
Não que o Brasil estivesse muito atrás dos demais países. Certamente
as autoridades sanitárias demoraram a reconhecer a dimensão do problema que se aproximava. Mas no plano científico, uma vez reconhecida a
dimensão do problema, tanto em Manguinhos no Rio de Janeiro, como
no Butantã em São Paulo, se fizeram esforços no sentido de se identificar
a doença e de produção de uma vacina, usando processos muito parecidos com os que estavam sendo tentados em outros lugares do mundo,
mas com os mesmos resultados negativos (GOULART, 2005, p. 131).
Na ausência de um tratamento eficaz, a única medida efetiva era
não permitir que os casos menos graves evoluíssem para uma situação crítica, já que apesar de extremamente mortal, a doença tinha
níveis diferentes de virulência. Nas cidades maiores como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, ficou claro que os mais pobres sofreram
3. Em São Paulo, o Serviço Sanitário emitiu uma nota à população, onde entre outras recomendações, dizia: “para evitar a influenza todo indivíduo deve fugir das aglomerações, principalmente à noite; não frequentar teatros, cinemas” (BERTUCCI, 2004, p. 102, grifo nosso)
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muito mais. Que os bairros operários eram muitos mais atingidos
que os do Centro, por não terem infra-estrutura de atendimento aos
doentes e ser mais difícil o transporte para os hospitais, mas também
pelas condições sanitárias e sociais que afetavam diretamente as condições de saúde da população.
Concretamente a medicina tinha poucos recursos a oferecer. O remédio indicado para as gripes incluía repouso, alimentação leve, já
que não era recomendado sobrecarregar o aparelho digestivo, aconselhando-se inclusive, algum tipo de purgativo. E para os casos mais
graves, sal de quinino, produto recomendado no Brasil para todas as
febras e que faltou em muitos lugares. Tratamento experimentais os
mais diversos eram anunciados nos jornais, usando as mais diferentes
técnicas e graus bem diversos curandeirismo e mesmo de charlatanismo (BERTUCCI, 2004, p. 220 e seguintes)
Não foram poucos os problemas daquele período: desabastecimento,
falta de serviços básicos, como coleta de lixo, transportes, falta de médicos e medicamentos, mas o que mais chocou a todos foi a exposição da
morte em muitos lugares. Em Salvador, em razão da crise econômica
que se arrastava, eram muitos os moradores de rua e não era raro que a
cidade amanhecesse com alguns mortos na via pública (SOUZA, 2013,
p. 230). No Rio de Janeiro e em São Paulo, chocava a todos o espetáculo
das carroças transportando corpos, muitos enrolados apenas em lençóis,
que muitas vezes deixavam escapar partes dos corpos. As mortes eram
tantas que os caixões acabaram e não havia quem fizesse mais. Corpos
se acumulavam nos hospitais e nos necrotérios. No Rio, os coveiros, assustados, haviam entrado em greve, o que só piorou a situação (BRITO,
1997, p. 25; BERTUCCI, 2004, p.110 e seguintes).
Nara Azevedo Brito, em seu texto de 1997, avaliava que o desrespeito aos mortos fora a infração que mais causou repulsa entre a população (BRITO, 1997, p. 27). Em seu livro mais recente, “Metrópole à beira mar”, Ruy Castro cita um trecho das memórias de Pedro
Nava, então uma criança morando na Tijuca, que teria vista na rua,
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uma criança esfomeada chupando os peitos da mãe morta e já em decomposição. Cena talvez só pior, do que a dos presidiários, obrigados
a trabalhar como coveiros, que curravam os cadáveres femininos mais
frescos! (CASTRO, 2019, posição 202 no ebook)
Mas como o mesmo Ruy Castro afirma em seu livro, nunca se teve
um carnaval como o de 1919! Ou como colocou Nelson Rodrigues
em suas memórias, citado por Oswaldo Porto e Maria Luiz Porto:
De repente, passou a gripe. Ninguém pensava nos mortos atirados nas valas,
uns por cima dos outros. Lá estavam, humilhados e ofendidos, numa promiscuidade abjeta. A peste deixara nos sobreviventes não o medo, não o espanto,
não o ressentimento, mas o puro tédio da morte. Lembro-me de um vizinho
perguntando: - quem não morreu na Espanhola? E ninguém percebeu que
uma cidade morria, que o Rio machadiano estava entre os finados. Uma outra cidade ia nascer. Logo depois, explodiu o carnaval. E foi um desabamento
de usos, costumes, valores e pudores. (PORTO & PORTO, 2007, p. 11)

Passada a epidemia, parecia que as cidades rapidamente se esqueciam dos meses de desespero e sofrimento e a vida rapidamente retomava seu ritmo. A “Gripe Espanhola” ainda permaneceu no Brasil
ao longo de 1919, seguindo seu caminho para o interior do país, deixando pouco a pouco de ser noticiada ou mesmo notada. Como em
outros países, aos poucos ela foi perdendo a virulência e, com a virulência sua especificidade, se confundindo com as gripes anuais.
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EPIDEMIA EM TEMPO DE PANDEMIA:
O ABECEDÁRIO DA PELEJA DE
TEREZA BATISTA COM A BEXIGA
NEGRA – APROXIMAÇÕES 1
Valdeci Rezende Borges

É intenção, neste texto, abordar alguns aspectos da representação
literária de um surto epidêmico de varíola, de bexiga negra, recorrendo ao livro Tereza Batista cansada de guerra, de Jorge Amado, e tecendo algumas aproximações com o imaginário, hoje, edificado pelos
meios de comunicação, mídias eletrônicas e redes sociais2, acerca da
pandemia da Covid-19, ainda que cientes de suas diferenças e especificidades.
O medo, diante das doenças e epidemias, está presente em muitos momentos da história humana, e, conforme o historiador Jean
Delumeau (2009), esse sentimento é fundamentalmente medo da
morte. Para ele, o receio, diante das doenças e epidemias, embora
não seja permanente, surge e retorna junto às contaminações, fomes
e misérias, produzindo certa continuidade ou dada permanência de
comportamentos coletivos, de reações e atitudes diante das ameaças,
1. Este texto é uma primeira versão da leitura da terceira parte do romance Tereza Batista
cansada de guerra, de Jorge Amado, que após ser desenvolvida, expandida e aprofundada foi
publicada na revista Temporalidades – revista de História, edição 33, v. 12, n. 2, p.38-67, de
maio-agosto de 2020, sob o título: “A peleja contra uma epidemia de varíola negra e possíveis
aproximações com o tempo da pandemia da Covid-19”.
2. Conjunto de imagens essas, em sentido lato, que serão aqui referendadas com apenas
uma matéria desses meios, mas que possuem outras tantas similares, as quais podem ser
elencadas em busca na Internet.
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permitindo que identifiquemos alguns elementos recorrentes em surtos observados, em momentos históricos diferentes, e, em vários relatos sobre elas, dentre eles, o sentimento de medo atrelado ao pavor,
temor, espanto e terror.
Décadas após a erradicação mundial da varíola, que assolou o
mundo desde a antiguidade, e que coexistiu com sua vacina por séculos, desde o século XVIII, quando foi desenvolvido o antídoto pelo
médico britânico Edward Jenner (LEVI; KALLAS, 2002), o medo causado por surtos de novas doenças e epidemias não foi dissipado do
imaginário social, ao contrário, como nos casos do HIV, ebola, gripes
suína e aviária...
No Brasil, no auge das ações da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV), criada em 1966, que, em teoria, atingiu seu objetivo em
1971, ao registrar o suposto último caso da doença em território brasileiro, a voz de Jorge Amado, engajada socialmente, e crítica às desigualdades sociais, ecoou em oposição aos discursos oficiais comemorativos, ao lançar, em 1972, o referido romance, que aborda, em sua
terceira parte, a luta da protagonista contra a bexiga negra em Buquim/SE, Boquim, a partir de 1976. Tendo iniciado seus trabalhos em
outubro de 1970, e finalizado em dezembro, a CEV de Sergipe contava com 80 postos em 76 municípios, e notificou, em 1971, a média de
88 casos suspeitos de varíola por semana. Um desses municípios era
Buquim (SACRAMENTO, 2018, p. 34,56, 58).
O abecedário da peleja de Tereza Batista com a bexiga negra –
algumas aproximações

No “ABC da peleja de Tereza Batista e a bexiga negra”, terceira
parte do referido livro, “um romance de cordel em prosa, [...] com
tema, personagens, forma e tom de literatura de cordel”, inclusive
com a inserção de xilogravuras de Calasans Netto, como ilustrações
(CURRAN, 1981, p. 51), podemos perceber muitas aproximações com
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a pandemia da Covid-19, bem como com outras epidemias do passado, conforme estudos de Delumeau (2009). Seguindo, de certa forma,
a proposição amadiana de edificação de um abecedário, procuramos
aqui, segui-la, ainda que não exata e precisamente como Amado realizou. A cada letra uma palavra-chave, um mote e um sentido para
iniciar a narrativa, mas, alterado em relação ao romance, conforme
a necessidade criada pelo estabelecimento do inventário das similitudes. Dentre os possíveis elementos recorrentes, inventariamos, na
narrativa amadiana, alguns aspectos como:
A - Amigada, Tereza Batista chegou à cidade em companhia de
um jovem médico, indicado político, para ocupar os cargos de doutor e diretor do Posto de Saúde, um “doutorzinho” ou “meia-porção
de doutor”, que, na “hora do medo”, “quando a bexiga desceu em
Buquim”, “determinada a matar”, ceivando vidas, “caiu fora”. Mas
ele não foi o único a fugir, os abastados - fazendeiros, comerciantes,
doutores – também o fizeram antes. Ficou Tereza, que não demostrou medo, à frente do combate, junto às prostitutas, em benefício
da população. Porém, “tal regalia”, fugir, pôr-se ou estar distante de
pessoas e do contágio, ficou apenas para os endinheirados, pois os
outros “moradores nem fugir podiam” (AMADO, 1972, p. 198-9). O
perigo do contágio, levando à fuga daqueles que o podiam fazer, e
o caráter súbito da morte por peste, da doença apressada, conforme
Delemeau (2009, p. 166), também permeiam esses episódios há muito. Como em outrora, a solução sensata diante da “morte feia e ruim”
era, desde muito, fugir, como faziam os ricos e os pobres no século
XIX europeu, diante de tais situações, e como o fazem, hoje, tantos,
na quarentena da pandemia, ao se retirarem para casas de praia, sítios
em serras, ranchos, cidades do interior... (SILVA, 2020).
B - Buquim e duas atitudes antagônicas dos profissionais de saúde
ante a doença e o surto epidêmico. Esses profissionais, responsáveis
por cuidarem da saúde pública, são figurados como: por um lado,
quem exerce, com afinco e dedicação, sua função, se contamina e
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morre, ao não se isolar, “não se trancar em casa”, se mantendo na
linha de frente do atendimento e combate, cuidando dos doentes,
como, hoje, na pandemia (CÂMARA, 2020; CENTENO, 2020). Por
outro, figuram os negligentes, o médico e a enfermeira, que fugiram
da doença, dos pacientes e da cidade, como o fazem na atualidade, na
pandemia da Covid-19 (MÉDICA..., 2020; OLIVEIRA, 2020a), como
fizera o diretor do Posto de Saúde, que, com medo, se negou a assumir o comando da batalha, isolando-se em casa, só pensando em
fugir, e indo ao trabalho apenas por se sentir obrigado, devido às cobranças a ele feitas, e às exigências para que cumprisse seu dever de
médico, que fosse ao Posto todos os dias, examinasse suspeitos, contasse novos casos, oferecesse explicações e conselhos, enquanto ele, a
cada dia, demorava menos tempo na unidade de saúde, onde crescia
o número de doentes em busca de remédios e atendimento (AMADO, 1972, p. 198-199, 224 e 232).
C - Contar o tempo, com uma nova divisão e marcação, como
expressa o povo, em “antes e depois da peste, tomando o terrível
acontecimento como marco das eras” (AMADO, 1972, p. 199), assim
como acontece hoje, com a pandemia da Covid-19, que tem levantado constantes reflexões e interrogações acerca do antes e depois, do
tempo anterior e do pós, do normal de antes e do “novo normal”,
postos em contraposição, no intuito de mostrar o impacto do vírus
nas sociedades atuais e na nossa existência cotidiana (O QUE ESPERAR... 2020). Consoante Delemeau (2009, p. 174), ao tratar da França
em 1940, mas possibilitando vislumbrar lastro com nosso presente,
e com o relato amadiano, ali, a cidade sitiada pela doença, posta em
quarentena, confrontada com a angústia cotidiana, era obrigada a um
estilo de existência em ruptura com aquele a que se habituara, sendo
tudo outro.
D - Desembarcou na cidade a bexiga negra do trem cargueiro
da Leste brasileira, e como, na pandemia atual, o vírus, o contágio
veio de fora, como, na pandemia atual, mas não foi de avião, como,
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hoje, e nem do outro lado do globo terrestre, e sim de locomotiva e
“das margens do rio São Francisco”, uma de suas moradas preferidas
(AMADO, 1972, p. 200-201), talvez, em decorrência da criação extensiva de gado, ali, presente, desde muito, pois, originalmente, fora do
rebanho bovino que originou a varíola, de onde o vírus fora adquirido pelos humanos ao longo do seu processo de domesticação, vindo,
inclusive, desse meio, o termo vacina, derivado do latim vacca, em
referência aos animais acometidos pela varíola, que foram usados no
estudo para desenvolvimento de um antídoto inoculado pela vaccination (LEVI; KALLÁS, 2002; GOULART, 2018).
E - E outros tantos males atingiam e amedrontavam o povo: malária, lepra, chagas, febre amarela, disenteria e diversas outras febres,
além do analfabetismo; possuindo “as epidemias aliados poderosos”,
como os donos de terra e agentes do governo. Essas pragas dizimavam vasto contingente de pessoas que poderiam “tomar as terras e
dividi-las”, sendo “pestes necessárias e beneméritas” à “indústria da
seca, tão rendosa”, e para “manter a sociedade constituída e conter
o povo”. “Essa gente com saúde e sabendo ler”, diz o narrador, era
um “perigo medonho” (AMADO, 1972, p. 201). Situação que observamos ainda hoje, quando a taxa de mortes pela Covid-19 é maior entre
as populações periféricas e de segmentos sociais de baixos, negros e
analfabetos, devido ao impacto das desigualdades de renda e de acesso a serviços sanitários e de saúde (TAXA..., 2020).
F - Forças fracas: o povo, por sua vez, contava com menos aliados:
a religião, “Bom Jesus da Lapa, alguns beatos e uma parte do clero,
uns poucos médicos e enfermeiros, professorinhas mal pagas, tropa
minúscula contra numeroso exército dos interessados na vigência
da peste”, em manter e ampliar os limites de fazendas, “em cultivar
o medo, impor respeito e explorar o povo” (AMADO, 1972, p. 201),
como, hoje, quando as forças econômicas, do comércio e da indústria sobrepõem aos interesses de vida e saúde dos setores com menos
poder, pressionando pelo fim do isolamento e distanciamento social,
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em nome da abertura das atividades econômicas, e com a ameaça da
miséria, do medo, da fome e do desemprego.
G - Gente! A bexiga, inoculada nos tripulantes da locomotiva, chegou devagar, até que os casos viraram “alarmantes notícias nos jornais”, transformando-se “em manchetes de sete colunas nas primeiras páginas: a varíola ataca outra vez.” (AMADO, 1972, p. 201-202).
Dessa forma, o narrador já antecipa que os agentes primeiros que
teriam desencadeado o surto, aqueles que teriam semeado o vírus,
espalhado a doença e o contágio, eram o foguista e o maquinista, que
contagiaram outras pessoas, como os trabalhadores de uma fazenda.
H - Horror! Por que veio a bexiga tão virulenta? As explicações
para o surto, também se assemelham às atuais, onde figuram as aglomerações, os deslocamentos e a mobilidade da população no carnaval, critérios tardios de isolamento social e quarentena, e a falta de
investimento público em saúde. A oposição atribuiu o surto “às comemorações acintosas”, e, muitas visitações das autoridades estaduais e sua caravana, de povoado a povoado, celebrando a presumida
erradicação com festejos e banquetes. Mas outra explicação válida
era a “ausência de qualquer real medida preventiva, do descaso das
autoridades da saúde pública, da falta de atenção ao problema das
endemias e epidemias rurais, engolidas as verbas” pela corrupção.
Versão considerada notícia falsa e desmentida pelos órgãos do governo. Além disso, o ambiente, ali, encontrado era “favorável terreno, o
pântano de lama, a fedentina, o lixo”. Assim ela, a peste, “engordou,
cresceu, fortalecendo-se para a peleja recém-iniciada”. Com a ação do
“vento, a catinga se elevava no ar, pestilenta”, um verdadeiro “lar em
festa” para a bexiga. Já, para as beatas, em conformidade com o ideário bíblico, a praga, era enviada por Deus “em castigo aos pecados dos
homens, todos entregues à devassidão, uns condenados” (AMADO,
1972, p. 202-203, 205 e 223). Consoante Delemeau (2009, p. 201, 214),
uma população atingida por uma peste sempre procurava explicações
para o ataque, pois encontrar as causas de um dado mal recriava um
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quadro tranquilizador, sendo, em geral, três explicações formuladas
outrora para as pestes: - uma, pelos eruditos, que a explicam pela corrupção do ar, provocada por fenômenos celestes ou emanações pútridas, sendo fenômeno natural; a outra, pela multidão anônima, que
buscava os semeadores do contágio, que espalhavam a doença, como
pessoas e circunstâncias, que precisavam ser procuradas e punidas, e,
por fim, pela igreja e a multidão, ao mesmo tempo, que as delegavam
a Deus, irritado com os pecados humanos.
I - Irmanados nas vastas comemorações, muitos deram viva “a todos que comeram a verba destinada à luta contra as endemias rurais”,
“ratos bem situados” que a devoraram “no processo burocrático” entre a capital e o interior. Saudando a extinção da epidemia e a inserção
da cidade “na idade de ouro da saúde”, o diretor do Posto de Saúde,
desinformado, dissimulava a precariedade da unidade, fruto da corrupção, afirmando-a “completamente equipada e aparelhada, capaz
de enfrentar qualquer contingência, servida por pessoal devotado e
competente”. Mas, sem recursos médicos e hospitalares necessários,
adequados e suficientes, precários, não havia decorrido “uma semana
sobre a patriótica comemoração e a bexiga negra, desembarcando do
trem de cargas da Leste”, derrubou, no mesmo dia, o Prefeito, um
soldado, uma mulher, um carroceiro, dois alugados de fazenda, deixando mal três crianças e uma velha (AMADO, 1972, p. 202-203). De
acordo com Delemeau (2009, p. 170), as crônicas medievais relativas
às pestes já ressaltavam a frequente negligência das autoridades em
tomar medidas que a eminência do perigo impunha. Nesses momentos, observa-se a imoralidade cínica de uns, quase certos da impunidade, já que o aparelho controlador do governo desmoronara.
J - Jogo sujo: a erradicação era notícia falsa. “Triunfante estava de
volta a bexiga negra”, produzindo caos social e crise na saúde. Diferente da “bexiga branca”, “boba”, de “limitado perigo” e “pouco matando gente grande”, a negra, nada acanhada, viera para “liquidar a
população da cidade e das roças”. Veio “rápida e feroz, do centro se
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espalhou [...] por todo o burgo”, chegando até o arruado nas aforas
da cidade, onde viviam os mais pobres dos pobres e poucas rameiras.
Nesse ambiente, de precariedade de infraestrutura urbana e sanitária, e de serviços básicos, “favorável terreno”, ela avançou feroz. A
peste se elevava no ar, e “ao secar das pústulas se tornava mais contagiosa, quando as cascas das feridas se espalham ao vento conduzindo
avante” o vírus, que o diretor do Posto de Saúde acreditava erradicado. Mas o “fantasma de um passado sórdido, espanto dos antigos,
assombração macabra” não estava em verdade varrido pelo progresso
(AMADO, 1972, p. 203-204 e 221). Em conformidade com Delemeau
(2009, p. 120), outrora, os fantasmas retornavam, “o passado não estava realmente morto e podia irromper a qualquer momento, ameaçador, no interior do presente.”
K - Know-how, que se possuíam alguns para detectar a bexiga negra que desembarcou na “cidade condenada”? “O doutorzinho de
pouco saber”, “ao tomar conhecimento dos primeiros casos fatais
de bexiga na cidade, caiu em pânico”, pois “acreditara nos discursos
comemorativos e do tratamento e combate à varíola”. Quatro dias
foram “o tempo das pústulas já se abrirem na cidade invadida e condenada” (AMADO, 1972, p. 206, 211-212 e 214). Foi num boteco de
prostituição, “Kte espero”, onde um trabalhador “nas terras vizinhas,
na fazenda” de um coronel, fora “para derrubar uma quenga”, que
a doença foi detectada pelo proprietário do lugar e confirmada por
uma experiente e velha meretriz. Tendo pústulas no rosto, veio o veredito: era bexiga, e da negra. Mas o trabalhador duvidou, minimizou e negou o perigo, - como, hoje, o fazem alguns, com a Covid-19,
considerando-a como uma “gripezinha ou resfriadinho” (GRIPEZINHA..., 2020), dizendo não ser varíola: “_ Bexiga? Bexiga, nada.
Umas perebas, coisa à toa.” (AMADO, 1972, p. 214-215). Conforme
Delemeau (2009, p. 170), nos relatos de pestes, “quando aparece o perigo do contágio, de início procura-se não vê-lo.” Mas, aqui, se o contaminado procurava negar o fato, um olhar experiente e conhecedor
34

dos sinais ou sintomas, bem como do que eles significavam, porém, o
recomendou que fosse ao doutor, ao Posto de Saúde: “Pra ver se ainda dá tempo”, onde foi constatado que não era um caso isolado, mas
um surto epidêmico (AMADO, 1972, p. 215-216).
L - Lamentando; em poucos dias, “constataram-se os primeiros
resultados: velórios, enterros, caixões, choro, reza e luto.” De início,
era “uma coceira no corpo, logo, coalhado de borbulhas, em seguida,
aberto em chagas, febre alta, delírio, o pus alastrando, cobrindo os
olhos, adeus cores do mundo...” Daí estava “tudo acabado e pronto
para o esquife no fim de semana, tempo suficiente para choro e reza.”
Depois foram “reduzidos os prazos, não houve mais tempo para choro e reza.” Assim “como sucedeu no centro, nas ruas dos apatacados”,
também, no povoado, “os primeiros defuntos ainda foram enterrados
no cemitério”, mas, “depois, foi o que se viu”. Muitas sepulturas foram abertas pelas prostitutas, quando “a bexiga matou com tamanha
rapidez e eficiência que não houve tempo nem maneira de levar tanto
defunto ao cemitério”, sendo os corpos dos mais despossuídos enterrados em covas rasas a beira dos caminhos, enquanto outros “os urubus apareceram antes e só deixaram os ossos para o funeral.” (AMADO, 1972, p. 204-205 e 237). Relato este que parece referir às cenas e
imagens com as quais temos nos deparado todos os dias, neste tempo
da Covid-19, mundo afora, nas quais congestionamento de corpos
em cemitérios (MAIA; XAVIER, 2020), caixões transportados em caminhões do exército, para outras localidades, para serem enterrados
(IMAGENS... 2020), containers em hospitais, para armazenar corpos
(HOSPITAIS... 2020), esquifes abandonadas nas vias públicas (COM
COLAPSO... 2020), sepultamentos em covas coletivas, valas comuns,
trincheiras, enterros rápidos, velórios reduzidos em tempo e número
de participantes... (COSTA; RIBEIRO, 2020).
M - Muda, ficou a cidade: “Silenciaram no arruado as modinhas
e os sons” presentes nos momentos de sociabilidade, agora extintos,
ficando o arruado “quase deserto”. Mas, no campo também, o mal
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afetou as interações sociais e a diversão; quando, em uma fazenda,
foram detectados cinco contaminados, e um deles faleceu, o patrão
determinou o fim da “pagodeira” (AMADO, 1972, p. 205, 234-235).
Cidades vazias e silenciosas pelo Brasil e mundo, ruas desertas, espaços de concentração populacional, de aglomerações de pessoas e
lugares de entretenimentos sem gente, são cenas tão presentes nos
dias atuais de quarentena e de lockdown, mas que também tiveram, então, ali, em Buquim, um de seus antecedentes (CORONAVÍRUS..., 2020a;
CORONAVÍRUS..., 2020b). Consoante Delemeau (2009, p. 174-175 e
177), essa realidade dada pela doença, de cidade sitiada, marcada pela
angústia e pela ruptura com a existência cotidiana a que se habituara,
faz experimentar outro existir, onde tudo é outro, deixando-a anormalmente deserta e silenciosa, diante da suspensão de qualquer divertimento, deixando vazias ruas e praças, com os habitantes fugindo
ou afastados uns dos outros, no próprio interior da cidade maldita,
temendo contaminarem-se.
N - Não havia serviços de saúde necessários à população e nem
profissionais capazes, a “cidade pequena e atrasada, de limitados recursos”. Eram meios escassos, reduzidos, e, às vezes, incapazes, além
das figuras populares e tradicionais, na lida com os males do povo,
como um macumbeiro e uma curandeira, “ambos de vasta clientela
e larga fama”, nos cuidados da saúde da população. Mas, no campo da
medicina científica, havia apenas uma enfermeira sem diploma, um
funcionário misto de enfermeiro, vigia e garoto de recados do Posto,
um farmacêutico e dois médicos: um velho e idoso clínico, de limitado
diagnóstico e receituário, e o outro, o doutorzinho “de pouco saber”,
que “tinha horror às moléstias em geral, e à bexiga em particular”, tendo sido recém-indicado, por politicagem, a diretor do Posto de Saúde,
acalentando entrar na política e ser eleito deputado federal. Se eram
escassos os tais recursos humanos, pior ficou quando reduzidos à metade, com a deserção da enfermeira, a morte do velho clínico e a fuga
do jovem diretor do Posto de Saúde (AMADO, 1972, p. 205-206 e 224).
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O - O “juízo final”, em noite de medo, constatou-se que era “varíola em sua forma mais virulenta, varíola major, a negra”, e que era
um surto epidêmico, havendo vários casos no município, na cidade
e fazendas vizinhas. Verificou-se, ainda, que o médico e diretor do
Posto, além de medroso e covarde, desconhecia a realidade do lugar: o tamanho da população, onde estava o estoque de vacinas, se
era grande a reserva, e quem as aplicaria. No “território da bexiga,
acuado e com medo”, foi ele orientado, por voz experiente, a tomar
as providencias protocolares que o caso exigia, a começar vacinando
toda a população (AMADO, 1972, p. 217-218 e 224). Manifestação essa
de desconhecimento da realidade, que nos remete à postura do governo brasileiro, que não sabe sequer o número certo e atualizado de
pessoas infectadas, nem de mortos pela Covid-19 no país, bem como,
ainda, ignora quantos leitos são ocupados por contaminados nas redes, pública e privada (CORONAVÍRUS: Brasil... 2020).
P - Perdida a “cidade, invadida e condenada”, em que se lutava
com a bexiga com “limitados recursos de médico da roça”, assim
como hoje, que não tendo remédio para Covid-19, alguns a tratam
com remédios caseiros, chás e fármacos para malária (cloroquina) e
para parasitose com vermífugo (ivermectina) (NOVA..., 2020). Usava-se “solução de permanganato para passar no corpo e aspirina para a
febre”, folhas de bananeira para envolver o doente, papel vermelho
nas persianas para evitar a claridade e a cegueira, bosta de boi para
fazer fumaça, afugentando as exalações da peste, e ficar deitado - à
espera de “milagre do céu ou a morte” (AMADO, 1972, p. 214, 216,
220 e 223).
Q - Quando os “fantasmas de um passado sórdido, espanto dos
antigos, assombração macabra” bateram novamente à porta, certificou-se que, das vacinas enviadas pelo governo, para erradicar a bexiga, tinha-se apenas “um restim” no armário de drogas “quase vazio
de medicamentos”. Estoque existente, que mal bastava “para vacinar
as crianças do Grupo Escolar” e “alguns graúdos” da cidade. Vacinas
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não eram mandadas há meses, apenas promessas (AMADO, 1972, p.
221-223). Em conformidade com Delemeau (2009, p. 120), outrora,
os fantasmas retornavam, “o passado não estava realmente morto e
podia irromper a qualquer momento, ameaçador, no interior do presente.” Situação essa também presente no Brasil da cloroquina, em
que faltam remédios para pacientes com Covid-19 nas UTIs, e que o
próprio Ministério da Saúde admite tal desabastecimento de sedativos
para entubar infectados em vários Estados ( JUCÁ, 2020).
R - (Re)contando os casos, “num prazo de dias, a cidade apodrecera”, estava um caos, devastada, amedrontada e apavorada com o
aumento dos doentes comprovados. Na primeira noite, eram três casos, na seguinte contaram sete, ao amanhecer 12, e, no quinto dia,
subindo para 27, fazendo crescer e avolumar a estatística e o pus.
Em um mesmo dia, a bexiga derrubou seis pessoas e deixou outras
para depois, crianças e uma idosa (AMADO, 1972, p. 223 e 203). Situação essa que nos remete ao quadro atual do espantoso avanço da
Covid-19 pelo país, num contexto de sucessivos erros das autoridades públicas e desencontros entre elas, de descontrole e incapacidade
governamental, de negacionismo do novo vírus, de falta de testes, de
brigas políticas, de subnotificação, minimização e apagão de dados
públicos, na tentativa de ocultar a real situação, de quarentas falhas e
descumpridas, de fronteiras abertas, levando o Brasil, em 03 de julho,
a superar 1 milhão de casos, e atingir a marca de 50 mil mortos, e,
passados apenas 14 dias, já possuir 1,5 milhão de casos, 1.038 mortes
em 24 horas, e ultrapassar 63 mil óbitos, liderando o número de falecimentos em 24 horas, conforme OMS (BRASIL..., 2020).
S - Saindo fora a vacinar; a enfermeira “funcionária não-me-toques”,
imunizou as crianças do grupo escolar, a gente da rua principal e das casas ricas, onde teve contato com pelo menos dois bexigosos em plena
erupção, e, “apavorada”, pensando em morrer ali, “comida de bexiga”,
quando chegou a hora dos pobres e dos becos, “caiu fora, abandonando
o Posto, indiferente às obrigações”. (AMADO, 1972, p. 223-225).
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T - Temendo o mal, trancado em casa, o médico empreendia e
reclamava por medidas de limpeza e higienização: a desinfeção das
mãos em álcool, isolamento em casa, lavar o corpo todo com álcool,
ao voltar da rua e da vacinação, e evitar o toque. Além disso, o jovem
médico examinava suas “mãos a cada instante, o rosto nos espelhos
a ver se chegara o fatal anúncio das primeiras bolhas”. Esse impedimento ao toque, embora ridicularizado pelo narrador, figura no rol
das atitudes, em geral, tomadas pelos médicos em períodos de epidemia, de não tocar os contagiados, ou fazendo-o o menos possível, ou
até com pauzinhos, conforme Delemeau (2009, p. 178). Em luta entre
o desejo fugir e a vergonha de fazê-lo, o “meia-porção de doutor”
planeou ir para capital a pretexto de buscar vacina, e, assim, pedir
substituição do cargo. “Fugiu em desabalada fuga a ponto de tomar o
trem errado”. Foi “pela bexiga expulso da cidade” (AMADO, 1972, p.
224-225, 232-233).
U - Urgia providenciar novos “auxiliares capazes e dispostos” para
vacinar toda a população na ausência ou ineficácia do Estado. Sem
a funcionária pública, que abandonou a vacinação, e sem o reforço
de pessoal, que o Estado não enviou, como prometido, Tereza Batista, reagindo à situação, saiu vacinando, como voluntária, e junto
ao vigia, além de preparar e limpar o espaço do lazareto, lavando-o
com água e creolina, para reativá-lo, no intuito de evitar a propagação, como o fazem, hoje, os centros de acolhimento ou isolamento
de diagnosticados com Covid-19. Ali “deviam ser isolados aqueles enfermos sem condições de tratamento em casa, os de maior perigo na
propagação do vírus”. No processo de avanço do surto, esse lugar de
isolamento de doentes já abrigava algumas pessoas, que, para lá, foram com os próprios pés. O espaço era uma “rudimentar construção
de sopapo escondida no mato, longe da cidade, como se dela tivessem
vergonha os habitantes.” (AMADO, 1972, p. 218, 223 e 226, 227, 229
e 235). Consoante Delemeau (2009, p. 178), era sempre perigoso se a
flecha da peste atingia uma pessoa, pois esta ou era encerrada em sua
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própria casa, ou, então, enviada, às pressas, a algum lazareto situado
fora dos muros da cidade.
V - Vergonhoso de abandonar o serviço, o vigia juntou à enfermeira voluntária, Tereza Batista, para cuidarem dos doentes com
novo estoque de vacinas que chegou. Já o reforço de pessoal ficou só
na promessa. Foram de casa em casa, isolaram enfermos no lazareto
para evitar a propagação e o contágio, limparam e furaram feridas
com espinho de laranjeira e aplicaram os remédios existentes (AMADO, 1972, p. 227 e 229).
W - Week-end do diretor do Posto de Saúde na capital, enquanto
na “cidade condenada” não se podia “honrar os mortos com decência”. No começo, o velório ainda era “possível”, “mas no correr do
contágio e dos enterros não dava mais, faltando tempo”, gente e animação. Não se podia “guardar horas a fio a podridão dos cadáveres
portas adentro”, sendo “preciso se livrar correndo do corpo infectado
por ser essa a ocasião do pior contágio.” “Depois chegou o momento quando não havia sequer tempo e vontade para enterro em cemitério, e os finados” foram deixados em “covas rasas na lama dos
caminhos”, onde fosse mais fácil (AMADO, 1972, p. 225-226). Como,
hoje, em tempo de pandemia, a doença interfere na forma como a
sociedade lidava com seus mortos, criando novas regras para velórios
e sepultamentos, noutros, de outrora, as pestes também aboliram
ou alteraram os ritos coletivos, tanto de alegria quanto de tristeza,
conforme Delemeau (2009, p. 179, 182). Atualmente novos protocolos para o manejo dos corpos, para funerais e velórios, foram estabelecidos, sendo proibido ou não recomendado velar, por aglomerar
pessoas em ambientes fechados e pelo risco do contato interpessoal;
os caixões lacrados e com restrito número de pessoas nos sepultamentos, respeitando o distanciamento entre elas. A doença, continua
Delemeau, tem ritos que unem o falecido a seu círculo, e a morte,
ainda mais, obedece a uma liturgia na qual se sucedem velório e enterro, como elementos constitutivos de um rito de passagem, que se
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desenrolam na ordem e na decência. No entanto, em período de peste, o fim das pessoas se desenrolava em condições insustentáveis de
horror, de anarquia e de abandono dos costumes mais profundamente enraizados no inconsciente coletivo.
X - Xi! Viu o povo coisas assombrosas naqueles dias: o médico e
diretor do Posto a fugir da cidade, a bexiga-de-canudo alastrar, a ação
coletiva do pequeno batalhão de prostitutas, que, unindo forças, realizou a vacinação de quase toda a população; os bexiguentos a andar
nas estradas e ruas, quando postos fora das fazendas, a morrer nos
caminhos e na busca do lazareto; o povo fugindo e abandonando casas, com medo do contágio, sem destino. O arruado ficando “quase
deserto”. Viu Tereza e seu batalhão de “mulheres da vida” por becos,
cemitérios e lazareto, abrindo sepulturas, rasas aos pobres, para enterrá-los. Viu, ainda, a curandeira da cidade não ter pausa nem descanso “a rezar aflitos, livrando-os de pegar doenças, curando alguns já
contagiados, não todos”. Viu também o pai-de-santo que “não cessou
de bater os atabaques e de tirar cantigas para Obaluaiê”. Viu “o Velho [...] montado em Tereza Batista,” Omolu, expulsando a bexiga e
vencendo a peste (AMADO, 1972, p. 233-234, 236 e 238). Conforme
Delemeau (2009, p. 180), na Europa moderna, no auge de epidemias,
acampamentos improvisados eram arranjados às pressas, e ficavam
cheios de agonizantes, mas muitos não chegavam aos lazaretos, morriam pelo caminho. Assim como o povo de Buquim, temos visto,
hoje, em dias de pandemia da Covid-19, muita coisa aterrorizante.
Hospitais de campanha sendo erguidos às pressas, como do Maracanã
e de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e do Pacaembu e do Anhembi,
em São Paulo, além de outros, como em Boa Vista (RR), Brasília, Fortaleza... (RUPRECHT, 2020), recusa de médicos e planos de saúde em
atender pacientes (OLIVEIRA, 2020a), se eximindo da responsabilidade, ou, por algum impedimento (MÉDICA... 2020), outros profissionais de saúde morrendo contaminados no atendimento, na linha de
frente (CENTENO, 2020), outros, para evitar contágios, realizando
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consultas online, virtuais, operações em telemedicina; batalhões de
profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, em rotinas e jornadas
de trabalho extensas, intensas e exaustivas, e em condições materiais
precárias e desfavoráveis (CÂMARA, 2020), às vezes, sem equipamentos de proteção individuais adequados, meio a tudo contaminado, ou,
na escassez, desabastecimento, ou total ausência deles, como Esqueci, luvas, aventais, gorros e óculos, sobretudo, nas unidades de atendimento da rede pública (OLIVEIRA, 2020b); pessoas contaminadas,
buscando atendimento em unidades de saúde, não sendo acolhidas
com o colapso do sistema, morrendo nas portas das instituições, ou,
em casa, conforme instruções, e sem assistência (BOECHAT; BASSO,
2020), filas de pessoas desesperadas por vagas em UTI, e para acesso a respiradores (GRINBERG, 2020); exércitos de coveiros, usando
equipamentos de proteção individual, abrindo sepulturas e realizando enterros em massa (COVID-19: coveiros..., 2020); corpos em sacos
plásticos pretos para cadáver e em containers.
Y - Ypicilone, malandragem, papo furado essa história de que, por
fim, se viu o término do surto epidêmico? Que nada. Viu, sim, Buquim, a bexiga indo embora, o povo voltando às suas casas e às comemorações religiosas, em agradecimento e júbilo, no terreiro para
Omulu, e, na Matriz, para São Roque e São Lázaro, com procissão e
andor para suas imagens. (AMADO, 1972, p. 239).
Z - Zerada a situação? A bexiga foi embora. Tereza Batista partiu
rumo ao mar, onde descarregaria a morte e reencontraria o amor.
Mas o narrador, com o olhar e a perspicácia popular, cético em relação à propagada erradicação da varíola, para sempre do sertão, expressando medo do retorno, deixava uma pergunta no ar: se a bexiga,
que saíra voando, apenas aguardasse nova vez de voltar, onde encontrar outra Tereza para comandar a peleja? (AMADO, 1972, p. 240).
No entanto, ao que indicam os fatos, a bexiga não voltou, e, em
1973, a OMS certificou oficialmente a erradicação da varíola no Brasil
(SACRAMENTO, 2018, p. 34).
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Considerações finais

Situação mais confortante, por fim, do que a nossa, hoje, quando
nos vemos diante de novos focos de infecções, reaparecendo em cidades e países que há pouco foram epicentro do surto da Covid-19, provocando o temor de um ressurgimento mais abrangente da doença,
de uma segunda onda.
Por tudo que foi acima exposto, neste texto, reafirmamos que, em
momentos de grandes comoções sociais, como de uma epidemia ou
de pandemia, o medo é um componente presente em tais experiências humanas, nas quais a proximidade com a morte provoca sentimentos de insegurança, temores e pavores. Na busca de perceber possíveis aproximações entre o presente e o passado, entre aquilo que
vivemos hoje, em tempo de pandemia da Covid-19, e aquilo que foi
vivido antes, em uma epidemia de varíola hemorrágica, e, em outras doenças infectocontagiosas de períodos precedentes, procuramos
realizar um inventário de alguns pontos e manifestações, de comportamentos e atitudes, de reações e elementos recorrentes, observados
em tais situações distantes no tempo.
Observamos certa continuidade ou permanência de alguns aspectos presentes no imaginário social, que ligam e aproximam, sobretudo esses dois momentos e acontecimentos, algumas similitudes entre
eles, como o medo dos fantasmas do passado e o receio do seu retorno, o pânico, o perigo do contágio, as corrupções e negligências das
autoridades públicas, a fuga dos ricos, as cidades sitiadas, desertas e
silenciosas, as rupturas na marcação temporal e nas relações sociais e
de sociabilidade, os cuidados e as prevenções tomados, os tratamentos aos doentes, os espaços de isolamento dos infectados, a abolição
ou redução dos ritos de passagem, as explicações para o corrido, o
heroísmo de uns e a covardia de outros.
Porém, se, por um lado, temos as mesmas necessidades básicas
dos humanos de outrora, e, inclusive, em alguns pontos similares, diante de um surto epidêmico, como buscamos indicar, e que
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apontam que não mudamos tanto em relação ao passado, por outro, são inegáveis as variações, as diferenças daquelas experiências de
outrora com as que vivemos na atualidade. Mesmo que exista certa
continuidade, observada num tempo de longa duração, como podemos perceber, ao recorrer às reflexões de Delemeau (2009), no que
se refere à Idade Média, à época moderna e parte da era contemporânea, existem também mudanças, deslocamentos, transformações,
que conferem, a cada momento histórico, e a cada experiência social,
caráter único, com traços específicos. Ainda que percebamos dadas
permanências, elas são genéricas, pois, em específico, diferentes, não
havendo repetição tal e qual, possuindo os quadros nuances, aspectos que as diferenciam.
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CIDADES MASCARADAS: VIDA URBANA
NA ERA DO ÁLCOOL EM GEL
Radamés Vieira Nunes

Não é recente o interesse pelas cidades e seus impulsos. A configuração do urbano, com suas dimensões e lógicas, constitui fonte inesgotável para pesquisas metodicamente reguladas ou para especulação
de citadinos curiosos. Ao longo da história as cidades foram objeto
de reflexão para arte, ciência, imprensa e outras formas de expressão.
Foram vistas, comentadas e representadas sob muitos aspectos e motivações. Hoje, neste intervalo de tempo que chamo de “era álcool
em gel”, novo elemento tornou imperativo um olhar mais atento e
observador sobre as cidades, até para o mais relapso passante. Referimo-nos ao vírus Covid-19.
Esse ensaio é uma tentativa de entender a pandemia provocada
pelo novo coronavírus através do pulsar e da dinâmica das cidades.
Ao mesmo tempo que se compreende as fissuras das cidades escancaradas pelo habitante indesejado. O desafio que propomos é, através
da perspectiva histórica, extrapolar a cidade vista como mero cenário
onde desenrola a Covid-19, para perceber como sua complexa pluralidade de saberes, práticas e dimensões, inclusive sua dimensão tangível, se relaciona com a pandemia.
Nas atividades de planejamento da Universidade Federal de Catalão-UFCAT, em fevereiro de 2020, aprendemos numa palestra com
um médico infectologista sobre o tal Coronavírus, que até então parecia algo muito distante. Na ocasião, um professor que ouvia a palestra fez uma pergunta que chamou atenção. Ele indagou: Será que
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chegaremos ao ponto de ver nas ruas de Catalão, pessoas andando
com máscaras, assim como vemos do outro lado do mundo pela TV?
Aquela pergunta soou exagerada e provocou alguns risos da plateia,
depois seguimos planejando o futuro conforme esperávamos.
A pergunta do professor, poucas semanas depois, fez todo sentido. Era o prenuncio do risco, aparentemente insolúvel, que se
aproximava. Havia algo interessante naquela indagação, a meu ver
o colega da universidade foi certeiro. Nada melhor para perceber
os efeitos de um inimigo (in)visível do que as ruas de uma cidade.
Não por acaso tantos intelectuais, direta ou indiretamente, abordaram a rua e o pulsar urbano. Porque a rua traduz o mundo e detalhes de cada cidade, já dizia alguém “tal rua qual cidade” (SERPA
et al., 2011).
A concentração urbana das metrópoles, a maré de gente a se mover nas mega cidades, que tanto fascínio desperta, tornou explosivo o
potencial de transmissão por vírus. A Covid-19 atravessou o oceano
mais rápido do que imaginamos e sua irrupção no tecido das cidades
causou efeitos imprevisíveis. Provocou uma nova maneira de ser nas
cidades e uma nova maneira de ser das cidades.
A nova ameaça paralisou o cotidiano e de repente as ruas onde
as pessoas se acotovelam ficaram assustadoramente vazias. As portas
cerradas, lacunas de gente e de atividades no deserto asfaltado. Até
as cidades mais ricas, e consideradas desenvolvidas recorreram a um
antigo remédio: a quarentena. O isolamento social apareceu como o
medicamento mais eficiente e seguro para o momento, receitado pela
medicina com o aval da história.
Em Catalão-GO, que até então não havia infectado oficialmente
confirmado, também se optou pelo isolamento social seguindo a tendência de tantas outras cidades ao redor do mundo. Demonstrando
que a doença é global, assim como a própria economia. Por isso, os
efeitos do vírus foram sentidos antes mesmo da sua chegada. Na transição do século XIX para o XX, algo semelhante ocorreu em relação
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aos símbolos materiais da modernidade, que foram sentidos em cidades que nunca chegaram a usá-los de fato.
A diferença é que a modernização provocou, entre outras sentimentos, desejos, entusiasmo pela ciência e esperançoso horizonte de
expectativa. Já o vírus, produz medo e desconfianças, esforço para
manter viva a esperança, mesmo diante de um futuro que provoca
receios e temores. Mas em ambos os casos, o influxo da modernidade
e os impactos da pandemia, cada um a seu modo, desencadearam angústias e frustrações (NUNES, 2016a, p. 258-269).
Quase todos ficaram em casa, enclausurados. Nunca fez tanto sentido a assertiva de Gaston Bachelard (1993), em A poética do espaço.
A casa como nosso canto do mundo, configurou-se num verdadeiro
cosmos entre muros e concertinas, cada casa se fez um universo e
lugar de proteção. O problema é que muitas casas-mundo se mostraram inóspitas e inapropriadas para proteção necessária aos seus moradores. A Covid-19, não criou, mas escancarou um grave e persistente sintoma das cidades: a crise habitacional.
Nesse intervalo de tempo, ou melhor, nessa aparente pausa no
tempo característica da era do álcool em gel, a crise habitacional
criou uma privação que se somou a tantas outras que assolam parte
expressiva da população brasileira. Referimo-nos ao isolamento social, direito tolhido para muitos cidadãos que não tem onde e nem
como cumprir o isolamento social adequadamente. Casas-mundo improvisadas com mais gente que espaço, destituídas do básico para os
protocolos de segurança e higiene necessários até mesmo para a vida
ordinária, quem dirá para vida no contexto de pandemia.
Medidas higiênicas e de isolamento social foram anunciadas amplamente com o propósito de evitar a propagação do vírus e seus efeitos nocivos. As recomendações médicas, a despeito da equivocada resposta do governo brasileiro, são prudentes e legítimas, bem diferente
de quando alguns médicos higienistas e engenheiros sanitaristas, se
inscreveram na paisagem urbana, a partir do século XIX. Naquele
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período, muitos lugares reordenaram o espaço físico e criaram formas de controle da cidade, com objetivo de embelezar determinados
espaços e não de resolver efetivamente os problemas urbanos. Inadequadas medidas higienistas de outrora, em conchavo com o estado,
de alguma maneira e em certa medida, dificultam o trabalho médico
de agora. Basta observar as periferias das cidades brasileiras para confirmar tal assertiva. O Rio de Janeiro, a dita cidade maravilhosa, é um
exemplo emblemático (NUNES, 2016b).
A Covid-19, evidenciou doenças ainda mais perniciosas nas cidades, como os planos de urbanização que causam segregação socioespacial por operarem com base em especulação, embelezamento, interesses particulares, gentrificação e não na resolução das demandas de
interesse público. Na era do álcool em gel, menos fluída que a líquida,
ficou ainda mais nítida a sombra do privado sobre o espaço público.
Mesmo com graves sintomas a cidade resistiu em parar.
Em aproximadamente duas semanas de isolamento, as casas-mundo, independentemente do tamanho ficaram minúsculas. O que me
fez lembrar do conto de Julio Cortázar (1994), chamado Casa tomada.
No conto, um casal de irmãos percebe sua casa-mundo sendo tomada
por um barulho assustador que os encurrala e reduz a casa gradativamente em poucos cômodos, até provocar sua saída definitiva para a
rua sem pensar em nada. De forma semelhante aos personagens de
Cortázar, muitas pessoas saíram para a rua. Uma parte por depender
da rua para sobrevivência, outra parte pelo peso da abstinência da cidade e da inteiração social que ela proporciona. Outros tantos, por
meros caprichos individualistas ou pela submissão as recomendações
ruidosas e falaciosas de um certo medíocre que pavonearam de herói.
Mas a rua já não era mais lugar de encontros e interações, parecia expulsar as pessoas que por ela circulavam.
Detalhe interessante a se observar é o fato de que várias cidades,
muito antes da pandemia, já viviam certo tipo de isolamento social,
uma espécie de moléstia da sociedade dita pós-moderna. De acordo
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com Paul Henry Lauwe, o transporte, a comunicação e a aproximação no espaço urbano nem sempre suprimiram o isolamento, para
o autor as trocas são numerosas, mas superficiais (LAUWE, 1967, p.
130). O isolamento social receitado para o contexto pandêmico é diferente daquele apesar dos seus efeitos colaterais.
O curioso é que convivemos tranquilamente com os malefícios
do isolamento do tipo moléstia, mas não suportamos os necessários
incômodos do isolamento tipo remédio. Os citadinos, ao que tudo
indica, se acostumaram a solidão, mas apenas a solidão acompanhada
e com contato. Dito de outro modo, sofre-se menos com a sensação
de estar só em meio a multidão do que com o distanciamento social.
Assim, mesmo no auge da pandemia e dos seus efeitos deletérios,
as pessoas seguem na solidão acompanhada, onde o distanciamento
é impossível, a saber, no transporte público. O único espaço, na era
do álcool em gel, onde a aglomeração é tolerada. Porque a despeito
de seus sintomas as cidades não podem parar. A ineficiência e descaso
com o transporte público é mais um problema recorrente na maioria
das cidades brasileiras, potencializado por ocasião da pandemia que
escancara a desigualdade social.
Especialmente nas grandes cidades o que já era desumano pelo
alto custo, insegurança, desconforto e precariedade, se tornou ainda pior pela adição de risco. Sem alternativa, trabalhadores seguem
colocando a vida em cheque dentro de ônibus e metrô abarrotados,
compondo o cenário ideal para a propagação do vírus. Pelo pretexto
propagado de que a cidade não pode parar, trabalhadores são expostos ao vírus como única forma de evitar a epidemia do desemprego.
Quanto mais precarizado o trabalho maior a exposição.
Em muitos aspectos a vida citadina foi severamente alterada, sobretudo na relação dos seres humanos com o ambiente físico, agora
mediada pelo álcool em gel que está espalhado por todo canto, em
casa, na bolsa, no estabelecimento, no veículo, na rua, mais acessível
que água e sabão. Barricadas de cadeiras e mesas, escudos de plástico
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filme, portas entreabertas, marcações para distanciamento, cartazes
lembrando os protocolos de comportamento e higiene. Anúncios publicitários dá segurança dos estabelecimentos ao invés de seus produtos. A aglomeração virou crime, a rua virou campo para mascarados,
inclusive mascarados no sentido futebolístico do termo que seguem
no jogo encenando, fingindo e dissimulando.
Para ignorar ou negar a realidade muitos preferem usar a máscara
como venda, mesmo cientes de que não podem evitar o custo psicológico de sua atitude e nem dissipar a sombra da morte da cena
cotidiana. Na rua também se vê pessoas adequadamente com máscara que seguem sem a confiança necessária que a vida diária exige.
Na era do álcool em gel, intervalo de tempo que teima em evaporar,
ninguém sairá ileso.
A vida cotidiana mudou, até mesmo para quem deseja seguir
como se nada tivesse acontecido. A filósofa Agnes Heller, em sua obra
O cotidiano e a história, afirma que a característica dominante da vida
cotidiana é a espontaneidade (HELLER, 2008, p. 47). Porém, na era
do álcool em gel, a espontaneidade perdeu seu lugar. Agora tudo é
ensaiado, pensado e programado, até os elementos mais triviais da
nossa vida, como por exemplo gestos instintivos como bocejar com
a mão na boca, ou coçar o nariz. Demonstrando que, entre outras
coisas, houve mudança em nossa relação com o próprio corpo. Abrir
a porta, pagar uma conta, sentar-se num banco, segurar no corrimão,
fazer compras, até nossos rituais de polidez foram modificados, abraços e aperto de mãos foram contidos. O cumprimento mais caloroso
e corriqueiro passou a ser medição de temperatura e borrifada de álcool em gel nas mãos.
O vírus da Covid-19 tornou-se um risco que se impôs no âmago
das atividades cotidianas, tornando-as em objeto de reflexão. A ameaça viral, apesar de suas tristes mazelas, abriu intervalo interessante
para repensarmos as características básicas da cidade, suas formas,
vivências e sintomas. O tempo acelerado que dita o ritmo da vida
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urbana, parece ter sido pausado, qualquer coisa como uma ação interrompida para higienização com álcool em gel, cena corriqueira
em tempos de pandemia que ajuda a entender a sensação de paralisia do tempo e sua potência para encaminhar reflexões e projetos de
transformação.
Nas cidades mascaradas, o espaço público virou foco de debates e
disputas, a julgar pela avalanche de decretos municipais. A cada novo
decreto os questionamentos ecoam nas ruas e reverberam nas redes
sociais. Flexibilizar ou não flexibilizar o isolamento social? Até que
ponto o interesse individual deve ser sacrificado pelo interesse coletivo? Até que ponto vai a ingerência do estado no domínio privado?
Parte desse debate lembra as discussões do início do século XX, em
torno da campanha de vacinação obrigatória antivariólica, empreendida por Oswaldo Cruz. Não necessariamente pela aproximação dos
respectivos contextos, mas principalmente pelos argumentos e o tom
da disputa pela opinião pública.
De acordo com Mirian Bahia Lopes, no livro O Rio em movimento: quadros médicos e(m) história 1890-1920, os antivacinistas, em parte
constituída por críticos positivistas, ao questionar a legitimidade científica da vacina, criaram argumentos curiosos e em tom inflamado
(LOPES, 2000). O escritor Olavo Bilac, em 1908, escreveu sobre isso
numa crônica para o Jornal Correio Paulistano,
Há menos de quatro anos a vacina era o pior dos venenos e a vacinação
o pior dos crimes. Transmitia a tuberculose, a sífilis, a lepra; era preparada com sangue de ratos pestosos; era uma sânie infecta que apodrecia
o organismo do inoculado; e quem se atrevia a contrariar essa opinião,
arriscava-se a ser linchado em praça pública. Hoje quem não se vacina é
imbecil e não é homem chic [...]; É assim nosso povo, e são assim todos os
povos. Qualquer povo vai para o bem, tão facilmente como para o mal.
É preciso saber levá-lo. Mas quem há que possa se gabar de saber levá-lo?
Esse ofício de “condutor dos povos” está ficando cada vez mais difícil.
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Quase sempre os homens que se vangloriam de conduzir multidões, são
realmente conduzidos por elas!... (OLAVO BILAC, 2006, p. 153)

Essa triste semelhança nos mostra que o amplo acesso a informação, nem sempre significa que as decisões serão as mais coerentes.
Conforme pontuou Slavoj Zizek, em publicação recente para o livro
Sopa de Wuhan, que reúne contribuições de diferentes pensadores contemporâneos espalhados pelo mundo sobre a pandemia. Nas ruas, segue uma outra epidemia: a do vírus ideológico, com notícias falsas e
paranoicas teorias da conspiração (ZIZEK, 2020, p. 21). O mais grave
é perceber que muitos decretos municipais, são decisões meramente
para o jogo político, criadas a partir de engodos, que causam efeitos
deletérios em tempos difíceis, por inflamar os ânimos e acirrar rivalidades e polarizações. Há de se ter muita atenção e cuidado, pois na
era do álcool em gel basta uma faísca para a rua pegar fogo.
A pandemia de Covid-19, abriu novos debates sobre a cidade em
todo mundo, parte deles em torno de velhos problemas. Diferentes
posturas foram tomadas e cambiadas diante de um problema comum. De Catalão, acompanhamos o combate à doença global que
atravessou o oceano e se interiorizou. Chegou sem muito atraso em
lugares do mundo que ainda sequer desfrutaram os benefícios já obsoletos da modernização do século passado (NUNES, 2016b). A materialidade do espaço urbano sofreu intervenções que denunciam, lembram e/ou satirizam a presença indesejada e invisível.
Os monumentos mascarados pelos citadinos, por exemplo, representam o fluxo do novo vírus. A lista é enorme, o Semeador da cidade
Lucas do Rio Verde em Mato Grosso, Carlos Drummond de Andrade
no Rio de Janeiro, os Bandeirantes em São Paulo, o Menino da Porteira em Ouro Fino-MG e tantas outras estátuas e esculturas urbanas
sofreram intervenções.
Até o busto da Raulina Fonseca Paschoal, foi mascarado em Catalão.
Esse monumento há muito passava desapercebido pelos transeuntes.
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Havia perdido o poder de atrair o olhar e a atenção de quem passa pela
Avenida. Indício da sua (in)visibilidade é que a Avenida apesar de ter
o mesmo nome da pessoa homenageada no busto, é conhecida entre
os catalanos como “rua do corgo” ou rua do “rola bosta”, menção ao
córrego Pirapitinga que divide as vias. Seja pelas outras atrações da
Avenida, ou pelo pouco ou nenhum sentido que o monumento faz aos
moradores de Catalão, o busto da Raulina Fonseca Paschoal estava esquecido. Até que a máscara e o contexto da pandemia lhe devolveram
visibilidade. O monumento voltou a ser notado, foi ressignificado e ganhou evidência em outros espaços para além da rua.
FIGURA I: Busto de Raulina Fonseca Paschoal, na cidade de Catalão-GO.

FONTE: Redes sociais: Facebook e WhatsApp.

A imagem acima circulou amplamente nas redes sociais e foi associada a diferentes discursos e interpretações sobre a pandemia.
Ela foi utilizada para reforçar o alerta de cuidados para evitar a
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contaminação; como crítica ao excesso de cuidado e o que se chamou
de produção do medo; como denúncia aqueles que subestimaram ou
supervalorizaram a pandemia; como lembrete para o uso de máscara
em espaços públicos; como ironia desferida contra os decretos municipais; foi divulgada como algo risível que expressa a capacidade de
brincar com o trágico; como forma de legitimar o isolamento social;
como demonstração de que Catalão estava em sintonia com outras
cidades. A imagem virou meme, piada, recurso didático, anúncio, notícia, protesto, exemplo entre outros.
Vale destacar, rapidamente, que na era do álcool em gel, os monumentos das cidades colocam em questão não apenas o Covid-19,
mas também um outro vírus bem mais antigo, causador de engulhos
e que continua nocivo. Referimo-nos ao racismo. As ruas de muitas cidades pelo mundo foram ocupadas por atos contra o racismo,
deflagrados na esteira dos protestos do caso George Floyd. Como
desdobramentos do movimento Black Lives Matter, algumas cidades
acirraram os debates sobre o que conservar e o que destruir do seu
patrimônio, colocando o espaço urbano em disputa.
Monumentos que celebram figuras da escravidão foram questionados e se tornaram alvo de tensão. Para citar dois episódios mais
proeminentes, recorremos ao caso de Charleston, nos EUA, onde estatuas dos confederados pró-escravidão durante a Guerra civil americana foram derrubadas. E ao episódio de Brixton, na Inglaterra, onde
o monumento de um traficante de escravos e filantropo, que formou
sua riqueza no mercado de escravos, sofreu intervenção semelhante.
Lutas políticas e lutas de memória em torno do racismo reacenderam em boa parte do mundo. No Brasil, que já tem um longo histórico de luta contra o racismo, pelas suas questões específicas, não foi
diferente. Pelo movimento nas ruas pode-se afirmar que o racismo se
mostrou, para muitos, mais temível e contagioso que a Covid-19 e,
por isso, a urgência em ser combatido mesmo no contexto de pandemia. As cidades passadas a limpo, ou melhor, passadas em álcool em
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gel, aumentaram a nitidez dos problemas, mexendo com a visão até
de quem se acostumou a ver embaçado. Sobre as relações entre racismo, pandemia, monumento e cidade poderia ser dito muito mais do
que temos a oportunidade de tratar aqui. O tema merece ser abordado de forma mais acurada, o que demandaria outro ensaio tamanhas
as possibilidades de reflexão.
Voltemos então, com perguntas, ao desafio de pensar as cidades
mascaradas, na era do álcool em gel. Será que todas as cidades vivenciam da mesma forma a pandemia? As estratégias são as mesmas
independente da localidade? A forma de combate ao vírus propagada
pelo mundo tem a mesma eficiência em todos os centros urbanos?
Quais são as práticas que constituem as inúmeras cidades? Quais as
relações entre elas?
A imprensa nossa de cada dia compara as cidades, aproxima e distância diferentes realidades, coloca em relação espaços urbanos diversos. Não recordamos outro momento em que as cidades interioranas
apareceram nos noticiários com tanta frequência, permitindo múltiplas comparações e conexões.
Na era do álcool em gel, ações nas cidades influenciam e são influenciadas por eventos que ocorrem em regiões longínquas. Wuhan
na China, Lombardia na Itália, serviram de exemplo para o mundo
em relação ao isolamento, ao bloqueio intermunicipal e agora parecem servir também para flexibilização. Talvez isso explique por que
aqui, a taxa de isolamento cai justamente quando a curva de contaminação é ascendente. Estamos agindo conforme qual curva? Será
que a curva chinesa foi tomada em ambiente local? Será mais uma
tentativa de entrar em sintonia com os novos modelos de cidade do
século XXI? Desconfiamos que as respostas para tais questionamentos
não são tão simples.
De qualquer forma, o entrelaçamento entre o local e o global existe a despeito da pandemia. Práticas locais se ligam a relações sociais
e organizam a vida citadina. Mesmo assim, as cidades são únicas e
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específicas. É possível perceber esse entrelaçamento, que interfere,
mas não sacrifica a especificidade, no vocabulário construído em torno da pandemia. O exemplo que consideramos curioso é o lokdown,
correlato ao nosso famoso “ninguém sai e ninguém entra”, talvez o
mais traumático remédio contra a Covid-19. As cidades do interior
do Amazonas, como Silves (10 mil habitantes) e Barreirinha (30 mil
habitantes), discutiram e decretaram lokdown. Será como essas cidades experimentaram o lokdown? Como ajustaram esse protocolo de
isolamento a realidade local?
Outros termos e expressões se tornaram comuns nas ruas, tais
como: taxa de isolamento, grau de contaminação, impactos socioeconômicos, velocidade de transmissão do vírus, taxa de ocupação dos
leitos, índice de óbitos, entre outros. Parece que o mundo se tornou
um problema aritmético. Mas, na era do álcool em gel, talvez para
tristeza e surpresa das ciências exatas não das humanas, até os números são relativizados, manipulados, mascarados e imprecisos. São
interpretados de diferentes maneiras a partir do que se pretende defender. Todavia, os números da pandemia se contextualizados podem
demonstrar uma dimensão interessante da diversidade das cidades espalhadas pelo globo.
Nos últimos dias temos visto notícias de cidades como Nova York,
Paris, Londres, e de outras aparentemente mais distantes e desconhecidas por nós, como por exemplo Coari, Manacapuru, Parintins, Pugmil e tantas outras do interior dos estados do Norte do Brasil, que são
vistas agora pelos números e taxas da era do álcool em gel. A pandemia trouxe para cena as disparidades regionais, as cidades segregadas
de um país cindido.
Ruropolis no Pará, Eunopolis na Bahia, Caetés em Pernambuco, a
lista é imensa. No momento em que preparamos essa reflexão, Manacapuru-AM, ocupa o segundo lugar no ranking de cidades com mais
mortes por cem mil habitantes, o impressionante é que o município
de Manacapuru não tem cem mil habitantes. Das vinte cidades desse
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triste ranking apenas três estão fora da região norte do país. Quanta
diferença entre esse Brasil desconhecido com as cidades conurbadas
do Sudeste. A discrepância é abissal. As medidas para limitar geograficamente o vírus, toca em diferenças políticas, econômicas, sociais e
culturais.
No livro A ciência a caminho da roça, que trata sobre as expedições
científicas do instituto Oswaldo Cruz, no início do XX. Médicos e
fotógrafos percorreram as cidades do norte do Brasil para registrar
doenças e Fotografaram uma “realidade que muitos não desejam ver”
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 1991). Afirmaram em um de seus
relatórios em 1913,
A letalidade é ali sem dúvida, muito elevada, atingindo coeficiente assustador e indicando a urgência de uma ação sanitária enérgica, destinada a evitar o extermínio de milhares de vidas e a decadência orgânica
de nossa raça naquela zona. Os fatores mórbidos, porém, que ali atuam
não são diversos dos encontrados em outras regiões [...] O que ali existe ocasionando imensa hecatombe e malsinando as condições naturais
de toda a Amazônia é a mais absoluta ausência de assistência médica e
medicamentos [...] é o abandono do proletariado a um estado mórbido
perfeitamente atenuável. O que enfim constitui no vale do amazonas a
maior fatalidade é esse desprezo pela vida humana da parte dos poderes
públicos [...]. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 1991, p. 123)

Mais de um século se passou, porém em certa medida, algumas cidades nortenses padecem de diagnóstico semelhante ao mencionado
na citação. De acordo com pesquisa atual realizada pela Fio Cruz1, no
1. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/pesquisa-da-fiocruz-indica-avanco-da-Covid-19-em-cidades-do-interior. Acesso em: 15/05/2020.
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/oito-regioes-com-mais-de-200-mil-habitantes-nao-tinham-uti-em-dezembro. Acesso em: 20/05/2020.
Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/07/oferta-de-leitos-e-respiradores-e-pior-no-norte-e-nordeste-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 15/05/2020.
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Norte estão as cidades com menos unidades de tratamento intensivo e respiradores. Simmel estava certo quando afirmou que há uma
imensa desproporção entre a cultura objetiva e a cultura do indivíduo, as cidades testificam essa assertiva. Mesmo na era do álcool em
gel, ainda faz sentido o fato de que a cultura do indivíduo não acompanhou a cultura que se incorporou as coisas (SIMMEL, 1967).
O atual contexto pandêmico, que escancarou sintomas já conhecidos da vida citadina, coloca-nos a pensar. Será possível uma ação
conjunta entre as cidades diante dos desafios contemporâneos? Será
possível reinventar a vida cotidiana e nossa existência citadina? Até
que ponto as cidades nos ajudam a ensaiar e testar outro modelo de
sociedade? É plausível outras redes de conexão entre os espaços urbanos, que possibilitem formas de entrelaçamento mais humanas
das cidades com o globo, em que o dinheiro não se configure como
o denominador comum de todos os valores? Será possível diminuir
os desequilíbrios e as distâncias entre as cidades? Ajustar e consolidar os serviços públicos as necessidades coletivas? Que legado essa
pandemia deixará para as cidades, quando as máscaras se tornarem
dispensáveis? O que podemos aprender com ela como humanidade?
Quando se olha para cidade na sua relação com o globo e como local privilegiado de resolução de problemas, as perguntas são inumeráveis, sobretudo porque nos coloca diante de desafios individuais e
coletivos.
O intelectual Anthony Giddens, em As consequências da modernidade, analisou os riscos e perigos do mundo contemporâneo e os
mecanismos de desencaixe. A pandemia de Covid-19, seguramente
se configura como um risco globalizado, pelo aspecto ameaçador e
porque afeta grande quantidade de pessoas em todo planeta. O autor apresenta quatro tipos de reação de adaptação ao risco, que nos
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/05/07/norte-e-nordeste-tem-cenarios-mais-criticos-para-enfrentamento-da-Covid-19. Acesso em: 15/05/2020.
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ajuda a entender como a população brasileira tem enfrentado a pandemia (GIDDENS, 1991, p. 148-151). A primeira reação de adaptação
é a aceitação pragmática, quando simplesmente se tenta não pensar no
problema. Diante do entendimento que a situação está fora do controle de qualquer pessoa, é preferível ocupar a mente com outras coisas para não ficar temeroso.
A segunda reação de adaptação é o otimismo sustentado, ou seja, a
fé continua na razão providencial a despeito de qualquer ameaça de
perigo. Seja com ideais científicos ou religiosos acredita-se, normalmente com apelo emocional e certa ingenuidade, que as soluções serão encontradas antes que o pior aconteça. A terceira reação de adaptação é o pessimismo cínico, que combinando cinismo e pessimismo,
acaba provocando um efeito paralisante, um entendimento de que
faça o que fizer tudo vai dar errado, porque não se confia nas perspectivas apresentadas para o futuro. A quarta reação de adaptação
trata-se do engajamento radical, uma espécie de contestação prática.
Aqueles que assumem a postura de que, a despeito do problema, podemos e devemos nos mobilizar para reduzir o impacto e superá-los
(GIDDENS, 1991, p. 148-151).
Talvez essa última forma de adaptação seja a mais viável para
lidarmos com a pandemia, sofrendo os menores custos psicológicos possíveis. Se, no final do século XIX e início do XX, era preciso
conter a esperança quanto aos horizontes de expectativa, no século
XXI, talvez nosso maior desafio seja mantê-la, para quem sabe vislumbrar um engajamento coletivo que não nos deixe simplesmente
voltar ao normal. Concordamos que as cidades não podem parar,
contudo não no sentido de continuar a produzir e movimentar a
economia a qualquer custo, mas no sentido de que não se pode paralisar diante de uma emergência para assistir passivamente o que
vai acontecer. Não podemos parar porque é preciso reagir de forma
estratégica, em cada cidade como um lócus global, em favor da vida
e da humanidade.
63

Para encerrar esse texto, não as reflexões, é preciso dizer que vários outros aspectos “das cidades mascaradas na era do álcool em
gel” poderiam ser abordados aqui. Como as redefinições de espaços
e prédios, formas de educar, as relações afetivas e familiares, segurança pública, vida religiosa, calendário de comemorações e festas locais
etc. O leitor certamente notará muitas ausências e lacunas nesse ensaio, talvez menos pelo que observamos do que pelo que deixamos
de abordar. De qualquer modo, no exato momento em que notá-las
refletindo sobre o que deveria ou como poderia ser tratado, teremos
alcançado então nosso objetivo.
A analogia da cidade com um organismo vivo não é recente,
a cidade já foi comparada com o corpo humano por muitos estudiosos, queremos aproveitá-la mais uma vez para concluir. Esperamos que a experiência pandêmica produza uma forte memória
imunológica que consiga proteger nosso organismo por longo prazo, para combater e anular todos os sintomas aqui mencionados
e outros males que hão de vir. Porque em algum momento a era
do álcool em gel vai evaporar, é provável que mais morosamente
do que gostaríamos, contudo, receio que só a tão esperada vacina
anti-Covid-19, não seja suficiente para conter todos os sintomas das
cidades.
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COVAS COLETIVAS E O ESQUECIMENTO
POR APAGAMENTO DE RASTROS: A
COVID 19 E O DIREITO A MEMÓRIA
Márcia Pereira dos Santos

A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente,
particularmente a estas estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado não sendo um
fim em si mesmo, visa à transformação do presente. (GAGNEBIN,
2001, p. 91).

A escrita de Gagnebin nos coloca algumas questões para problematizarmos o atual momento que vivemos: como algumas circunstâncias do passado, num repente parecem ressurgir, com novas configurações ou roupagens, mas colocando a humanidade e os próprios
indivíduos frente às condições de sua existência. Tal nos pareceu a
notícia da necessidade de covas coletivas em algumas cidades brasileiras, no enfrentamento da Covid 19.
A pandemia que rapidamente se espalhou pelo mundo colocou
em questão como o mundo atual vem enfrentando a mesma. No dizer o historiador da saúde Marcos Cueto:
Esse episódio revela os grandes problemas da história e da sociedade
contemporânea: saúde e enfermidade não são somente assunto de cientistas e sanitaristas e que há sempre uma dimensão política envolvida.
Em termos históricos, esta pandemia revela como, nos últimos anos,
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governos autoritários populistas de direita atacaram com torpeza a ciência e a saúde pública, além de diminuírem os recursos da pesquisa cientifica e do sistema público de saúde. As repostas insuficientes a esta pandemia são o resultado de anos de respostas insuficientes aos problemas de
saúde como um todo. Como no passado, hoje, a ausência de liderança
de governantes, assim como a xenofobia, a desinformação, o pânico, a
desordem e o caos também agravam a calamidade sanitária. (CUETO,
2020, s/p)

Ou seja, historicamente para problematizar o presente temos que
enfrentar como o capitalismo foi, ao longo do tempo, configurando sujeitos, sociedades e a própria democracia. Sujeitos, instituídos
como mônada no dito mundo moderno, denunciado por Marshall
Berman como um novo homem assentando na sua condição de ser
único, indivisível. Segundo o autor:
Se existe uma voz moderna, arquetípica, na primeira fase da modernidade, antes das revoluções francesa e americana, essa é a voz de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é o primeiro a usar a palavra moderniste
no sentido em que os séculos XIX e XX a usarão; e ele é a matriz de
algumas das mais vitais tradições modernas, do devaneio nostálgico
à auto-especulação psicanalítica e à democracia participativa. [...] Ele
experimentou a vida cotidiana nessa sociedade – especialmente em
Paris, sua capital – como um redemoinho, le tourbillon social. Como
era para o individuo mover-se e viver em meio ao redemoinho? (BERMAN, 1986, p. 17).

Assim, se coloca para nós a nossa condição de indivíduo, numa
sociedade de indivíduos, como diria Norbert Elias, mas enfrentando uma catástrofe social para a qual nem as sociedades ditas ricas
como EUA, França, Itália, ou Reino Unido, estavam preparadas do
ponto de vista de respostas rápidas e contundentes a seu povo, às
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suas democracias. Ao longo do ano de 2020 lemos e ouvimos inúmeras especulações sobre como enfrentar esse momento, como
lamentar a morte, como enfrentar uma nova sensibilidade que colocou em questão não apenas a fragilidade da vida, mas também a
fragilidade de governos de compreender que o presente não se fez
solitariamente.
O espetáculo cruel que assistimos em alguns países latinos como
o Peru, cuja taxa de mortalidade pela Covid-19 foi uma das mais altas
do mundo, ou mesmo a desumana condição de corpos em calçadas,
tal como se viu em Guayaquil, Equador, sinalizam um tempo difícil
e doloroso que coloca em questão a própria condição humana. Um
novo sujeito começa a trafegar entre nós: o medo de contrair a doença, o medo de contaminar os outros, o medo do outro. Esse outro
também isolado no seu imaginário de indivíduo, dono de si, que desconfia da doença, que desconfia da ciência acreditando que está a salvo por uma “mão invisível” de um Deus que ao mesmo tempo que o
protege o castiga com a nova peste.
A despeito de fotos áreas de cemitérios vazios, quando no momento das cerimônias fúnebres deveriam estar lotados, de enterros
rápidos, das variadas imagens de parentes e aderentes em choque,
choro silenciado e sem o tempo de despedida do morto, o que mais
nos aparecia como extraordinário em inúmeras reportagens era o
termo cova coletiva. Nós que aqui estamos, que nos ocupamos de estudos e pesquisas sobre a cultura e as representações, da força das
representações como o diria Roger Chartier, poderíamos passar incólumes a esse termo, não fosse a permanência de sua potência em
nosso passado. Várias foram as notícias remissivas a outras pestes, a
outros dramas causados por inimigos quase invisíveis aos olhos humanos, mas não vi, pode até ter surgido sem eu o perceber, nenhum
tipo de relação com a imagem gravada em nosso imaginário ocidental sobre a cova coletiva do Nazismo: um buraco, um amontoado de
corpos sem vida, uma afronta a memória, às religiões que veneram
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seus mortos e aos próprios mortos, mas no presente se trata mais da
força simbólica do que de uma repetição. Isso também porque como
nos diz Ricoeur:
De fato a sepultura não é somente um lugar a parte de nossas cidades,
esse lugar chamado cemitério onde colocamos os despojos dos vivos que
retornam ao pó. Ela é um ato, o de enterrar. Esse gesto não é pontual;
não se limita ao momento do enterro; a sepultura permanece, porque
permanece o gesto de supultar. Seu trajeto é o mesmo do luto que transforma em presença interior a ausência física do objeto perdido; a sepultura como lugar material torna-se, assim, a marca duradoura do luto, o
resumo do gesto de sepultura […] de fato a sepultura parece esgotar seu
efeito no ato que “ torna presente na linguagem o ato social de existir
hoje e lhe fornece um ponto de referência cultural” [...] então a ausência
não é mais um estado, mas o resultado de um trabalho de história, verdadeira máquina de produzir separação, de suscitar heterologia, esse logos
do outro. A imagem do cemitério garantido ao morto surge, então, naturalmente sob a pena. Ela é primeiramente a imagem forte da ausência
definitiva dos falecidos, a réplica à denegação da morte que chega até a
se dissimular na ficção da verossimilhança. (RICOEUR, 2007, p. 377-378)

Essa perspectiva de Ricoeur nos impõe tomar o ato de enterrar
seu morto não apenas como um gesto prático de livar-se do corpo morto, mas fundamentalmente um gesto cultural e simbólico
que avança sobre os sujeitos na sua sensibilidade para com aquele
que não vive mais. A sepultura, lugar de memória por excelência,
é o lugar da presença material do ser que deixou de existir. Nesse
sentido, pensar a morte, também como construção espacial do encontro com o vivo, nos faz problematizar a importância desse lugar
não apenas para os mortos, mas especialmente para os vivos que
podem por seu lado, lembrar, relembrar, fazer permanecer vivo o
ser que se foi definitivamente.
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Gostaria aqui de chamar para a discussão um trecho de um texto
de Walter Benjamim, escrito em 1940: “O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio do historiador convencido
de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo
vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.”
Figura 1: 21abr2020---cova-coletiva-aberta-em-cemiterio-de-manausprefeitura-diz-que-medida-e-necessaria-para-dar-conta-do-grandenumero-de-sepultamentos-causados-por-casos-confirmados-ou-suspeitosde-Covid-19-1587509255227_v2_900x506. JPG. Fonte: portal Uol.

Imediatamente ao ver as fotografias das valas ditas coletivas dos
cemitérios em São Paulo, ou esta que aqui expomos de Manaus, essa
afirmativa de Benjamim me veio à memória: nossos mortos não estão
a salvo, porque os monumentos às suas memórias não o estão. Isso
implica em tomar como caminho a percepção de que o totalitarismo,
seja qual for sua versão, nos ronda como um espectro e que isso pode
sim, intervir em formas de elaboração de esquecimento, justamente
na hora em que o humano deixa de existir como indivíduo, pois também deixa de existir como sujeito da história que deixou marcas de
si, rastros de sua existência, não apenas na sua individualidade, mas
também como partícipe de uma sociedade na qual atua, age:
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No século XX é Paul Ricoeur, como assegura Gagnebin, quem fez
uma das mais interessantes investidas teóricas pretendendo restituir,
especialmente dentro da filosofia ocidental, a importância da idéia
de sujeito – rompendo com um narcisismo exacerbado da idéia de
indivíduo –, que se relaciona, no seu próprio modo de identificar-se
um sujeito, com o mundo e com a cultura na qual está (SANTOS,
2009, s/p)

O que podemos inferir dessa perspectiva é que a cova coletiva
pode ser, também, compreendida como uma forma de desumanização, se assim o podemos dizer da morte. Há um sentimento de
incredulidade de que seja possível tantas mortes – no momento de
escrita desse artigo o Brasil contabiliza mais de 155.000 mortos,
conforme agências de notícias – e, até mesmo de negacionismo que
vem sendo configurada em uma aparente anestesia social que implica em uma desimportância ao fato de que tantas pessoas perderam
suas vidas. Vivenciar esse processo vem nos colocando a necessidade de também explicar o presente recorrendo ao passado a partir
de seus aspectos sensíveis, afinal até hoje somos assombrados pela
cova coletiva nazista, mas ao mesmo tempo nos esquecemos que
ali não eram apenas indivíduos, eram sujeitos ativos em seus mundos e grupos e foram relegados ao futuro não como tal, mas como
imagens amontoado de ossos, restos sombrios da guerra, que não
param de, ainda hoje mais de 80 anos de serem encontrados. Sujeitos e situações que foram narrados, que foram contados e, por isso
jamais esquecidos (LEVI, 2016). Não que se queira a história como
magistrae vitae, mas sim como um eterno que nos coloca diante do
tempo que se transforma e se transforma não entre melhor ou pior,
mas sim em reconfigurações da ação dos mesmo homens, ou status
de homem, no tempo vivido que no passado retirou a condição humana de inúmeros seres humanos (ARENDT, 2009).
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Figura 2: Militares que participam de escavação já retiraram corpos de mais de mil
vítimas do regime nazista em Brest. Belarus, 2019 Fonte: BBC News, 06/04/2019

Tomamos, na medida do possível, o esquecimento não como o
oposto da memória, mas como afirma Paul Ricoeur (2007), como
par da memória, como um campo também de exercício político do
que lembrar ou do que esquecer. A humanidade, ou pelo menos a
parte ocidental dela, da qual falamos, se mantém como uma espécie
da memória. Um conjunto de sociedades que tem em sua memória
e sua história o alicerce de suas identidades, muitas delas fixadas em
documentos e monumentos. Nesse processo o monumento, especialmente aquele funerário, tem dado a conhecer muitos grupos, culturas, muitos modos de viver. Cada descoberta de uma tumba ou um
esqueleto antigo se torna notícia, pois é como se um testemunho do
passado voltasse à vida, como uma materialidade do que era apenas
memória, como marco, como um lugar de memória que provoca
uma certa reatualização do passado, colocando-nos em confronto
com o presente, colocando-se rastro que impede o esquecimento.
No contexto da cova coletiva nazista, a qual tomamos como
horizonte de comparação o direito à esse monumento foi usurpado ao se criar a ideia de morte total: ou seja, não bastava destruir o corpo, era preciso pulverizar também uma marca de existência, a marca da existência daquela pessoa (ARENDT, 2012). A
cova coletiva, portanto é uma sombra que nos ronda e ao usar essa
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terminologia a mídia, aqui falamos dos grandes veículos de comunicação do Brasil, faz reatualizar essa sombra, não mais como a
superação de um apagamento de rastros, no dizer de Ricoeur, mas
como reatualização de um passado que parece-nos que não passou,
pois a morte em grandes proporções está em plena atividade, seja
aquela causada por uma regime político – como bem o conheceu
o século XX em vários contextos – seja aquela causada por uma
ingerência governamental sobre um drama de saúde pública, como
acreditamos que ocorre no Brasil.
Nesse contexto, o que seria a cova coletiva para as vítimas da Covid-19? Os receptáculos de amontoados de corpos, confusamente
abraçados uns aos outros da era nazista? Não, muito ao contrário: é
a cova individual, confusa e perigosamente próxima uma das outras.
A distância cerimonial, os ritos solitários, a estética insípida da ligeireza do ato de cada um ou de todos celebrar seus mortos. No exercício de imaginação pode-se pensar: como então esses corpos serão
encontrados no futuro? Seus caixões de madeira – e bem sabemos o
quão no Brasil a fabricação de caixões usa materiais frágeis – aguentarão o tempo da individualidade desses sujeitos? Ou, aos poucos pela
ação do tempo, da água e da terra se tornarão um emaranhado de esqueletos, não distinguíveis, senão por uma ciência de DNA, ou talvez
por qualquer outra coisa que se invente?
Aqui nasce o que, tomando de Ricoeur o conceito, seria o esquecimento de reserva, não aquele definitivo que é o esquecimento por
apagamento de rastros (RICOEUR, 2007), mas um esquecimento
que pode se tornar memórias, nos parcos meios que os sujeitos encontraram de manter a lume a vida vivida por quem foi vítima da
Covid-19. O esquecimento de reserva é, pois, aquele que pode ser
reversível: que na sua intenção primeira seria o esquecimento total,
mas que pode, pela ação humana, pelo cuidado sensível do ser humano pode ser revertido se os seus rastros forem preservados, mantidos e, de certa forma, cultuados. Ou seja, é preciso aqui pensar em
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um esquecimento exercido, ativado por condições que não são controladas pelo sujeito, mas pela sociedade e sua governança.
Esse esquecimento exercitado, tal como nos diz Harald Weinrich
(2001), tantas vezes na história necessário, aqui se torna um problema
social, pois implica em milhares de mortos colocados sob o jugo da condição de mortos pela Covid 19, e apagados como seres que existiram.
Seriam os túmulos da Covid 19, rastros para nos lembrarmos que a memória ou esquecimento dos mortais é também gerida politicamente?
Mas e quando esses rastros não são possíveis? Talvez aqui se encontre a violência da sombra da cova coletiva: um esquecimento que
poder ser absoluto e, um direito à memória negado ao morto que
um dia foi sujeito. Ele viveu, bailou, brigou, fez e aconteceu, e numa
tarde foi ao supermercado, ou à escola, ou à uma festa de casamento,
ou era um enfermeiro e dali, do seu lugar de experiência, respirou
um vírus, adoeceu e morreu. Não pôde ser velado – essa importante
experiência de construção do luto da compreensão e apreensão da
morte como definitiva – que também lhe foi negado: o rastro que
seria o testemunho dessa despedida, numa sociedade na qual nem os
mortos estão a salvo.
O direito à memória, como sugeriu Jacy A. Seixas, é parceiro de
um dever de memória, um dever que é também social. A relembrança
é um contínuo da vida que se foi. Ora, o humano como nos alertou
Hannah Arendt (2009) é efêmero, se esvai como chega e, só é eterno
na sua condição de partícipe de uma espécie que é, como disse antes, uma espécie memória: sobrevive pelos rastros que deixa, inclusive
o seu túmulo, o lugar que não permite esquecer que ele foi, que não
é mais presente, mas que continua sendo ser como lembrança que foi
amado e é lembrado pelos seus, mas também pela sua permanência
concreta em uma “cova”, em um lugar que está para o presente como
um lembrete de sua existência.
A Covid-19 reatualizou a crueza do imaginário sobre a cova coletiva ao nos colocar defronte à morte não ritualizada, à uma morte
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asséptica quando não é possível ver o morto, tocá-lo, lamentá-lo, já na
sua condição de vida ausente, mas corpo presente. E isso, parece-nos,
acender uma luz sobre tantas outras mortes perpetradas por outros
vírus, às vezes vírus gigantes, que engolem suas vítimas em rituais de
silenciamentos, ocultamentos, esquecimentos.
A novidade da Covid-19 em relações às outras mortes de nosso
presente foi a sua condição de inimigo silencioso, desconhecido. Quase um fantasma que assombra alguns, faz-se risível a outros, mas sua
tragédia está posta pois a cova coletiva o referenda como morte para
muitos. Sua violência pode estar colocada na sua condição de não
permitir esse ritual primeiro do luto, do sentir a falta, do permitir a
rememoração. O velório, como ritual de compreensão, não pôde ser
efetivado: nossa sociedade não o permitiu, não estava preparada para
esse novo ente da realidade que contamina e que pode matar.
Ao longo desses meses de quarentena somos diuturnamente bombardeados com histórias variadas: as superações, as injustiças, as irresponsabilidades sociais e institucionais, o barulho das festas dos vizinhos, a insensibilidade das transeuntes sem máscaras, mas o mais
assustador deve ser o encontro ao totalitarismo como ressurgência
do passado. Se isso nos mostra que nem os mortos estão a salvo, nos
mostra ainda a necessidade urgente de compreendê-lo, pois como nos
alerta Hannah Arendt:
A conciliação é intrínseca à compreensão, o que deu origem ao popular
engano tout compreendre c’est tout pardonner (compreender é perdoar). Mas
há pouca relação entre ambos, e o perdão não é condição nem consequência da compreensão. Perdoar (com certeza, uma das maiores capacidades humanas e talvez a ação humana mais ousada, na medida em
que tenta o aparentemente impossível, a saber, desfazer o que foi feito,
e consegue criar um novo começo quando tudo pareceria ter chegado
ao fim) é uma ação única e culmina num gesto. Compreender é infindável e, portanto, não pode gerar resultados definitivos. É a maneira
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especificamente humana de viver, pois todo indivíduo precisa se sentir
conciliado com o mundo onde nasceu como estranho e onde sempre
permanece como estranho, na medida de sua singularidade única. A
compreensão começa com o nascimento e termina com a morte. Na
medida em que o surgimento dos governos totalitários é um acontecimento central de nosso mundo, compreender o totalitarismo não é desculpar nada, mas nos conciliar com um mundo onde tais coisas são possíveis (ARENDT, 2008, p. 330 – 331).

Compreender as práticas totalitárias é, pois compreender como
um país enfrenta uma pandemia e como dá ou não aos seus sujeitos
o direito à dignidade na hora da morte. A cova coletiva nos assombra como revivência das práticas totalitárias nos colocando diante
da luta necessária contra um esquecimento nefasto, politicamente
construído e que quer apagar sujeitos em suas individualidades. Nos
defrontamos assim, não mais apenas como uma luta por uma memória necessária, mas sim numa luta contra o apagamento de rastros de
vidas que existiram e que são partes da nossa identidade. Se não nos
conformamos com ela, está na hora de lutarmos para uma nova identidade, que não foi negada somente em si mesma, ao relegar muitos
brasis ao esquecimento, mas foi negada também politicamente como
parte de uma coletividade sobrevivente que se auto denomina Brasil.
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FERIDAS NARCÍSICAS EM TEMPO DE
PANDEMIA: ENTRE A TRAGÉDIA E O RISO
Regma Maria dos Santos

As redes sociais têm publicado diversos “memes” sobre a pandemia de 2020. O meme é uma forma sintética de comunicar, por meio
de frases curtas, considerações sobre algum fato vivenciado, com
grande poder de circulação. Interessante ressaltar que já existe um
campo de estudo dos memes chamado “Memética” que vem dos estudos da evolução de Richard Dawkins (etólogo e biólogo evolucionista) que cria o termo “memes” como desdobramento da transmissão de genes culturais.
Ainda há poucas produções científicas a respeito dos memes, mas já se
constata uma interessante visada interdisciplinar na interpretação destes
potentes materiais da cultura digital. A UFF (Universidade Federal Fluminense) criou recentemente um site com o título Museu de Memes (https://
www.museudememes.com.br), que objetiva debater conceitual e teoricamente o tema, abrigar acervos de memes e análises específicas sobre estes.
No site encontramos as reflexões sobre os memes de internet e sua
demanda por processos criativos dialógicos e intersubjetivos, que se
ancoram na produção de sentidos expressos por meio da linguagem.
Podemos partir desta resumida definição para realizar algumas análises de memes produzidos recentemente sobre o período da pandemia
do Coronavírus que se iniciou na China nos meses finais de 2019 e
chegou ao Brasil em Março de 2020.
Considerando que os memes tratam-se, numa adaptação, a transmissão de uma memória por meio de ideias, chavões, modismos que,
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de forma rápida, são direcionados a grupos específicos. Nesse meme
específico se apresenta o seguinte enunciado: “Aquelas pessoas que
andavam sempre de NARIZ EMPINADO, agora andam com ele tapado”. Não se pode deixar, ao ler essa frase, de me remeter ao evidente sentimento de humilhação e desconforto que a pandemia da
Covid-19 tem gerado nas pessoas.
A máscara que protege contra a propagação do vírus é também a que
iguala a todos ao esconder os detalhes do rosto e as suas perfeições ou
imperfeições. Ela esconde também os gestos e a comunicação de empáfia, nojo, descrença, sorriso, e outras formas de expressar os sentimentos.
Esse tipo de pensamento divulgado pelo senso comum remete-nos diretamente à formulação de Freud em relação ao pensamento narcísico.
Não há dúvidas que Freud ao denominar a psicanálise como a
ciência do inconsciente abriu a possibilidade para que o método da
escuta fosse constituindo-se como teoria e prática. Sua teoria rompe
com o paradigma médico em relação ao sofrimento psíquico. A fala
torna-se o meio pelo qual o paciente se liga a ideias recalcadas que
provocam seu sofrimento. Por isso o psicanalista constata que devemos falar e ser ouvidos.
A fala livre, sem interrupções e sem censuras, permite o que Freud
denomina de “livre associação”. Tanto o analista ao ouvir, como o paciente ao falar, utilizam-se da associação livre como forma de acessar
o inconsciente. As falas os atos dos pacientes é que apontam para sua
própria cura. (FOCHESATTO, 2011).
Partindo dessas considerações gerais que enunciam a importância
do inconsciente na teoria freudiana, proponho abordar um aspecto
que me chama atenção na própria percepção de Freud em relação ao
“descentramento” do homem, ou o que denomina de feridas narcísicas da humanidade, para, posteriormente, abordar os memes como
expressões chistosas que lidam com os aspectos cruéis da realidade
evidenciando a capacidade do riso subverter a morte e lidar com as
nossas feridas.
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As feridas narcísicas

O narcisismo pode ser definido como um transtorno, e baseia-se
no mito grego, no qual Narciso apaixona-se por sua própria imagem
refletida na água e não consegue jamais realizar este desejo de alcança-la. No senso comum, o narcisista é uma pessoa considerada egoísta
e solitária. Já em relação a essa ferida narcísica da humanidade Freud
amplia o seu conceito considerando que existem três momentos históricos em que essa ferida foi produzida.
A primeira delas ocorre no século XV quando Copérnico rompe
com a teoria Geocêntrica ao dizer que a terra girava em torno do
sol. Suas ideias foram uma afronta à igreja, mas também ao pensamento filosófico e científico de até então. A teoria heliocêntrica tira
o homem e seu lugar, a terra, do centro do universo, e impõe outras
formas de percepção de sua pequenez.
Um dos aspectos interessantes a se observar é que Copérnico não
apenas observava as estrelas como também exercia a medicina como
Freud, atendendo aos mais necessitados.
A segunda ferida narcísica exposta por Freud refere-se à teoria da
evolução defendida por Darwin no século XIX. Em suas pesquisas
este biólogo, e também cientista constrói, por meio de observação, e
outros métodos de análise a teoria da evolução das espécies.
Mais uma vez observa-se o “descentramento” do homem. O homem tal qual como conhecido é visto como resultado de um processo de seleção natural. Ele é apenas um animal entre outros, classificado como uma espécie vinda de outras em evolução. Com essa teoria
cai por terra a concepção de que o homem tem origem divina e foi
criado a imagem e a semelhança de Deus.
Importante ressaltar que Freud localiza a própria Psicanálise
como terceira ferida narcísica. Em sua construção conceitual do
inconsciente Freud põe em questão o princípio de que existia uma
consciência que se ajusta aos desejos. Para ele a consciência é uma
pequena parte de um inconsciente encoberto e profundo. Isso o
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leva a formular a máxima de que o homem não é senhor nem em
sua própria casa.
Podemos pensar no que há de comum entre os três formuladores
destas três feridas narcísicas. Copérnico, Darwin e Freud são cientistas, pesquisadores, exploram o micro e o macro de forma relacional.
Tomam a experiência científica como ponto de partida para justificar
suas descobertas e inquietações e formular suas teses. E vão ser perseguidos, questionados, sofrer intolerância, assim como os cientistas,
médicos, profissionais da saúde, o sofrem hoje em dia. Porque recusa-se a ideia de que algo, praticamente invisível, possa colocar o homem
de joelhos e o matar, numa escala ascendente, boa parte da espécie.
Nestes tempos de pandemia é interessante retomar estas reflexões
porque, novamente, há uma tendência em negar todo o esforço empreendido por estes três pesquisadores das estrelas, das pequenas criaturas, dos seres vivos, em nome do retorno das medievais concepções
de terra plana, do homem como centro do universo, do questionamento da ciência como espaço da reflexão e da construção do conhecimento.
Porque ainda é necessário refletir sobre isso? Distantes há mais
de cinco séculos de Copérnico e há mais de cem anos de Darwin e
Freud, o conhecimento produzido por eles ainda não foi amplamente
divulgado ou compreendido pela sociedade. E com isso podemos, sobre certos aspectos, concordar com o filosofo Slavoj Zizek que ao retomar o pensamento de Freud o associa aos avanços da ciência. Nesta
linha de pensamento Zizek chama ainda atenção para o que considera ser uma quarta ferida narcísica relacionada ao desenvolvimento da
informática.
Para Zizek o homem contemporâneo tem a ilusão de que controla
os dispositivos eletrônicos que utiliza, assim como se acreditava na
ideia de que a terra era o centro do universo, o homem a espécie divina que era a imagem e semelhança de Deus, e que a consciência era a
guia de nossas ações.
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Se esta hipótese apontada pelo for considerada razoável, podemos compreender porque, as pessoas agora munidas por um celular e alguns app(s), projetam suas idiossincrasias e reconhecem seus
traumas, preconceitos em simples frases “viralizadas” por meio desses gadjets. Teorias muito complexas e densamente construídas por
variados métodos científicos são postas em questão e descartadas em
segundos, como nos memes a que nos referimos no início desse texto.
Os perigos do que hoje chamamos “negacionismo” não esconde
apenas um desejo narcísico de permanecer no paraíso, mas também
se projeta em atitudes de autodestruição do indivíduo e das espécies.
Em 2020 é comum ouvir que não houve o extermínio de judeus, que
a terra é plana e que vacinas não devem ser tomadas. Centenas de milhares de sites, blogs, páginas da internet divulgam com fartura essas
“teorias” e influenciam pessoas, as fazem acreditar e agir de maneira
quase suicida, como podemos comprovar em inumeráveis matérias
de jornais ao relatar a história de mortos por COVID.
Diante disso só podemos dizer que é preciso cuidar das feridas,
trata-las com os recursos que temos, desde a educação formal à divulgação de possíveis caminhos para esse fim. Falar zilhões de vezes a
mesma cantilena para talvez ser escutado por alguns.
O esforço de compreensão do homem passa por sua interpretação
e a interpretação dos seus desejos, por mais mórbidos que possam
parecer. Por isso, falemos sobre o tema, amplifiquemos nossas vozes
por esses novos meios, que não dominamos, mas que podem ser usados por nós.
O chiste no cotidiano: memes sobre tempos de pandemia

Compreendendo as formulações anteriores considero importante
tentar encontrar pontos de fuga, que não representavam apenas uma
negação ou ilusão diante da realidade pandêmica, mais uma forma de
lidar com ela com humor.
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A produção cultural contemporânea e a dimensão do riso é o
mote para esta reflexão. O interesse é observar como Freud, por meio
da leitura do seu tempo, nos permite analisar, através de chaves conceituais, o mundo em que vivemos.
Conforme constatam alguns estudiosos da obra de Freud, duas delas são fundamentais para pensar a relação entre indivíduo e sociedade. A primeira é Psicopatologia da Vida Cotidiana (1901) e Chistes e sua
relação com o inconsciente (1905).
Tomamos como referência, e ponto de partida, a obra de Freud
sobre o chiste na qual postula que este, assim como o sonho, é
uma expressão do inconsciente. No chiste é possível perceber
os mesmos mecanismos dos processos primários na análise dos
sonhos.
Conforme Quimodoz (2007) Freud considera que o chiste se constitui como a mais social das atividades da psique humana. Nos chistes
é possível observar a condensação que tem o sentido de dizer pouco para exprimir muito; o deslocamento que possibilita contornar as
proibições e as censuras e, por fim, o procedimento da representação
que modifica a palavra em suas formas e sentidos, criando jogos de
palavras ou substituindo um pensamento por seu contrário. Podemos
ainda compreender os chistes como manifestações socialmente criadas que buscam a obtenção do prazer.
A partir dessas considerações gerais tomarei como objetos de análise a produção de chistes, por meio de memes, que têm sido muito
utilizados como propagadores de mensagens chistosas que expõem,
pelo riso, formas de pensar a sociedade a agir diante dela.
Conforme Freud indica “Para onde a essência do chiste nos direcione, é aí que queremos segui-lo e investiga-lo, para enfim captá-lo.”
(FREUD, 2017, p.27). O caráter chistoso pode ser baseado na forma
e nas palavras que o exprimem, ainda segundo Freud, que propõe
observar a peculiaridade do modo de expressão do chiste permitiria
compreender a relação íntima de sua essência.
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Propomos então compreender os memes e sua capacidade de condensação de uma ideia, sua projeção e repercussão, por meio do riso,
partindo de matérias de jornais publicadas recentemente, como formas de lidar com as feridas de nossa impotência diante de algo desconhecido e fatal como vírus SARS-CoV 2.
No jornal A Gazeta de 31/03/2020 temos a matéria com o título
“Brasileiros lidam com a quarentena fazendo memes na Web. A autora
Sara Bichara constata que o povo brasileiro gosta de fazer humor, não
importam as circunstâncias.
Em um dos memes apresentados podemos ler o texto: “Agora a
coisa ficou séria: Quem ganharia numa briga por álcool em gel no
supermercado?”. Abaixo aparecem as imagens de três mães famosas
na ficção. Rochelle do seriado Todo mundo odeia o Chris; a personagem
Janet da série Eu, a patroa e as crianças” e Dona Hermínia da peça e dos
filmes Minha mãe é uma peça.

A condensação da mensagem está na tentativa de tratar de um
tema grave no início da pandemia no Brasil que foi o acesso ao álcool gel para higienização das mãos, prática orientada por médicos e
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difundida pela mídia, o que gerou uma corrida aos supermercados e
farmácias. O produto disputado poderia ser substituído por água e sabão, no entanto, a população não absorveu essa mensagem. No texto
há uma descrição da situação de conflito vivenciada por alguns, e aqui
vemos também um deslocamento do sentido, já que as personagens
são mães, e como tal deveriam representar o afeto, a cordialidade, a
gentileza e não a disputa acirrada por um produto no supermercado.
Outro meme com o mesmo tema traz uma imagem de três membros da Família Simpson, desenho do Canal Fox sobre uma família de
classe média americana, dentro de um carro sem os bancos traseiros
com o seguinte texto: “Pai, o que aconteceu com o assento traseiro
do carro? – Tive que vender para comprar álcool em gel”.

De certa forma, esses dois memes se complementam ao abordar o
mesmo assunto. Também nessa representação está a ideia de família
como centro deste conflito narrativo. Aqui outro elemento é exposto,
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ou seja, não apenas a falta do produto, mas o alto preço já que a demanda aumentou.
A matéria do canal UOL, “Memes mostram o que será dos brasileiros após a quarentena do Coronavírus” do dia 26/03/2020 expressa
a ansiedade das pessoas para sair da quarentena para qual mal haviam
entrado e esboçam seus desejos para esse futuro breve.
Em um dos memes há a seguinte descrição: “Eu indo ao centro da
cidade” e a imagem de um turista com câmera fotográfica, com a cabeça para fora do carro e um sorriso enorme, que deve ter sido retirada de um filmo do ator Will Smith, que é muito popular.

Nessa abreviação da relação do sujeito com sua condição de isolamento social percebemos que se condensa todo conflito interno
e externo em relação à necessidade da quarentena. Por outro lado,
também se coloca, em poucas palavras e pela leitura das imagens, o
quanto esse lugar (centro da cidade), aparentemente tão comum e
próximo, será visto com novos olhos, representando novas descobertas, novos sentidos, a partir deste momento libertador.
Creio que se as autoridades públicas tivessem se atentado para esse
tipo de meme, não teria aberto o comércio no centro das cidades de
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maneira tão abrupta. A população, em êxtase, assim como o personagem da charge, saiu de casa, mesmo sem o controle da pandemia,
muitas vezes, apenas para regozijar-se.
Outros memes também foram bastante divulgados, como esses
curtos e apenas com textos: “Meta 2020: Sobreviver. Emagrecer foi
adiado para 2021.” E outro “Cadê aquela galera do ‘ganhe dinheiro
sem sair de casa’. Tenho interesse nesse negócio.”
Nesses dois memes a questão da sobrevivência é posta de forma
condensada. É muito comum, em nossa cultura, relacionar a passagem de ano a novas metas e uma das principais é o emagrecimento,
relacionado ao cuidado com a saúde e à estética. O que se relaciona
com a tentativa de viver mais e melhor. O que o meme alerta é para
uma inversão, ou seja, se a pessoa sobreviver ao vírus poderá até, no
ano seguinte, emagrecer.
Isso indica uma alteração temporal nos desejos diante da nova situação vivida. O meme pode ser risível, mas dialoga exatamente com a
morte, já que o objetivo maior passa a ser sobreviver. E talvez pudesse
ser ainda mais explícita: “Quem sobreviver a 2020, poderá até planejar
emagrecer em 2021”.
Este mesmo aspecto da sobrevivência é destacado no outro meme
citado. Aqui se trata da questão do emprego, de como conseguir dinheiro para manter sua sobrevivência mantendo-se em casa. Um dos
maiores problemas sociais desse período, para além da contaminação,
é justamente o fato de muita gente não ter como sobreviver sem trabalho, justamente por ficar em casa. A inexistência de políticas públicas mais objetivas, a fome, as dívidas acumuladas, a falta de acesso a
condições sanitárias básicas, água e esgoto tratado em muitas cidades
é aqui constatada com humor.
Podemos considerar, por fim, que há então, por meio dos discursos chistosos dos memes, uma leitura da realidade que a reconfigura a
partir de constatações até obvias, mas que têm o seu sentido invertido
com o objetivo de provocar o riso.
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Nesse aspecto podemos concordar com o filósofo francês Clement
Rosset em sua introdução à edição brasileira de seu livro A lógica do
pior, na qual chama atenção para o fato de que o brasileiro ri de suas
desgraças para dar conta de conviver com elas. E sugere que na bandeira do Brasil não deveria ser colocada a frase positivista de Augusto
Comte “Ordem e Progresso”, mas “Sejamos felizes, tudo vai mal”.
É claro que, seu livro tem como objetivo debater a filosofia trágica,
mas não podemos deixar de fazer essa relação com a atual situação
do país.
No entanto, podemos também, como nos chama atenção Marília
Brandão Lemos Morais em seu texto “Humor e Psicanálise” perceber
que a condição humana nos coloca sempre diante da possibilidade
do sofrimento psíquico pela doença, pela morte, pelo envelhecimento, pelas ameaças do mundo externo, e até por outros da nossa mesma espécie. Para lidar com essas ameaças criamos defesas regressivas
como a neurose, o delírio, as drogas, as sublimações. Mas para ela,
assim como para Freud:
O humor, assim como a arte, é um destes caminhos onde o princípio do
prazer triunfa sobre o princípio da realidade, dentro do campo da saúde psíquica, onde o desejo se realiza e se contrapõe à pulsão de morte, onde, na
situação-limite de encontro com o real, a pulsão se inscreve no campo das
representações, produzindo um efeito simbólico. Se o chiste é um modelo
para se pensar o inconsciente, o humor é uma forma sublimada de lidar
com as dores do existir, sem perder a graça. (MORAIS, 2008, p. 122).

Não por acaso, como diria Freud “as palavras são um material plástico com que se pode fazer tudo”. (FREUD, 2017, p.50.) E com elas podemos ler, por meio dos memes, o riso trágico que aponta uma forma de
defesa contra um vir a ser inusitado e que pode ser fatal. Portanto, resgatar o riso lúdico, por meio do chiste pode significar um olhar afrontoso para a realidade, mas também uma forma de desafia-la.
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A DIMENSÃO SIMBÓLICA DA
COVID 19 OU PARA PENSAR O
“DEPOIS DO FIM DO MUNDO”
Ismar da Silva Costa

No final do ano de 2019 circulou por várias páginas do aplicativo
Facebook, uma frase de uma música de Belchior que diz: “Ano passado eu morri, mas nesse ano eu não morro”.(1976) Entoamos esse
verso como um mantra na tentativa de uma catarse política de deixar
para trás todas as dificuldades em que o cenário da vida brasileira se
desenrolava. Nos fez bem...
Começamos 2020 já sabendo que, do outro lado do mundo algo
se movia com alto índice de letalidade: hospitais sendo construídos
em toque de guerra; cidades tomadas por homens e mulheres usando
máscaras; “más eles sempre foram de usar máscaras”; dizíamos. Uma
movimentação intensa más era lá; longe, do outro lado do mundo.
Apesar de, a todo o momento, falarmos do processo de globalização, de sabermos que não existem mais fronteiras que não sejam
transpostas em tempos inimagináveis; “No tempo que leva pra Rosa
levantar o balaio” (GIL, 1992); em tempos impensáveis para Simmel
(1967), que via no processo de aceleração da vida urbana, no início do
século XX, o grande produtor do sentimento blasé.
Fomos impulsionados a enfrentar as transformações cotidianas
modificando nossas percepções de espaço e de tempo; as acelerações
advindas com o rápido processo de nos adaptar as Lives, às reuniões
on line, aprender a abrir uma sala no Meet, gravar a reunião, publicizar
no Youtube, se inscrever em cursos remotos; aprender a nos adaptar a
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uma nova forma de transmissão e recepção do conhecimento. Talvez
reaprender o conceito de Educação Bancária; de Paulo Freire; haja
vista que quase nos tornamos sujeitos passivos frente ao outro que
expõe o seu conhecimento. Claro que estamos cônscios que o Ensino
Remoto nos impele a produzirmos formas novas de interação além
do “alguém gostaria de abrir a Cam?”.
Essas modificações estruturais ao mesmo tempo em que nos possibilitou nos ajeitar ao momento, também nos colocaram diante de
novas formas de percepção desse tempo e desse espaço. Das coisas
mais insignificantes às coisas mais ameaçadoras fomos enredados, nos
movendo como alguém que reaprende a olhar para a paisagem, lá
fora, pela janela. (WINdows)
Ele chegou “impávido como Mohamed Ali” (VELOSO, 1977) e
nos colocou para repensarmos nossas ações mais ordinárias. Como
falar para um brasileiro que ele não pode; pelo menos até encontrarmos uma saída, apertar a mão do outro, abraçar os amigos e falar cuspindo em todo mundo? Comer um churrasquinho na Rua da Grota?
Beber no mesmo copo? Nem pensar. Fomos conduzidos, aos poucos,
a um processo de aprendizagem de ressocialização. Uma reorganização das coisas e dos afetos. Lavar compras, tirar sapatos para entrar
em casa. Aprender que precisamos nos distanciar para nos mantermos próximos ou até mesmo Vivos. A Sociedade do Álcool em Gel; a
Sociedade dos Mascarados, tão bem descrita pelo professor Radamés
Vieira Nunes, aos poucos saltou da tela da televisão para nossas vidas.
E com ela sentimentos e sensações que nossa geração desconhecia.
Ressignificar coisas banais do cotidiano demanda muita energia.
Pressupõe organização social, mental: do indivíduo ao coletivo. Pensar as demandas postas pela sociedade dentro daquilo que aprendemos
como processos. Durkheim nos ensina a como vivenciar esse momento
que se despontou querendo ser de anomia, mas basta um instante e
estamos nós, os homens societais, organizando o caos, dando ordem e
trazendo o nomos: a lei, a regra. O que será o NOVO NORMAL?
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Tempo/Espaço – Público/Privado

Talvez não nos demos conta de como rearticulamos todo nosso
campo de conhecimento, como ressignificamos categorias fundamentais como Tempo e Espaço. Essas categorias basilares do entendimento humano. Tão necessárias para nos localizarmos no mapa afetivo/cognitivo em sociedade, são geradoras daquilo que nos humaniza
e nos individualiza.
Thompson em seu artigo: ‘Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial’ (1998), por exemplo, nos aponta que, a partir do
uso do relógio e não mais das coisas da natureza, como fatores divisores e demarcadores do tempo para o homem, é que se possibilitou
cronometrar o trabalho no capitalismo. Se o tempo já foi mensurado
até pela duração de uma mijada ou até mesmo pela duração de um
Pai Nosso ou de uma Ave Maria. Agora ele tem hora minuto segundo: Ordem.
As representações coletivas são essenciais para o funcionamento
da sociedade, sem elas não é possível pensar a vida em grupo. No
entanto, nesse momento podemos afirmar que essas formas organizacionais estão sendo rearticuladas. Sistema Educacional com aulas
presenciais suspensas criaram um novo uso para o velho espaço: o
ciberespaço. Com esse novo Espaço veio um novo Tempo: Tenho
acompanhado uma professora primaria que teve que comprar sistema de iluminação, microfone de lapela, fundo verde para gravação,
aprender editar vídeos. Isso tudo para gravar vídeos de, no máximo
dez minutos. Foram mais de duas horas para produzir os tais 10 minutos da aula que acompanhei. Essa aula em particular se deu num
ambiente totalmente adaptado. Quando esses alunos receberem essa
aula seus pais terão movidos um novo espaço e um novo tempo: Se
Thompson nos alerta para as dimensões sociais do tempo, Evans Pritchard(1993) nos lembra de, como para os Nuers, o tempo é mensurado pela natureza: chuva/seca que produzem os espaços: Aldeia/
Acampamentos.
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Nosso tempo estrutural tem sido regido pelas Lives. Por meio dele
eu acompanho os espaços dos escritórios e salas dos meus amigos de
trabalho: O Quadro da artista plástica SuzyVillas Boas ao fundo quando Regma Maria aparece, os livros da Profa Márcia e do Prof. Valdeci;
os chapéus de Radamés; os quadros de bares musicais de Rogério e a
parede branca de Solazzi. Isso para dizer que sofremos um processo
de inversão absoluto naquilo que Roberto Da Matta (1987) coloca:
a Casa e a Rua como elementos espaciais criadores e fomentadores
de distinção se apresentam, nesse momento, como indistintos. Até
aprendemos a dizer: estou em home Office.
Claro que essa quebra da rotina em nossas experiências também
apresenta fatores disruptivos: Esquecemos microfones ligados que
nos permitem ouvir sons estanhos, esquecemos as câmeras ligadas
que mostram mais do que o necessário. Isso para afirmar que a
CASA é minha e ponto final. Ponto final? Nada disso, ponto e vírgula, pois temos todos os dias que participar de reuniões. Do ponto
de vista da Casa nós estamos no Privado, mas ao mesmo tempo, ao
acessar o link me coloquei no espaço Público: a Live do NIESC da
UFCAT etc.
Se Walter Benjamin, nas Passagens ao analisar Paris, a Capital do
século XIX, nos diz da relação do homem privado com seus espaços
se opondo ao seu lugar de trabalho, hoje vemos como o nosso intérieur está se confundindo, se misturando com a dimensão pública:
O homem privado, que no escritório presta contas à realidade, exige
que o intérieur o sustente em suas ilusões. Esta necessidade é tanto mais
urgente quanto menos ele cogita estender suas reflexões relativas ao
negócio em forma de reflexões sociais. Na configuração de seu mundo
privado, reprime ambas. Disso originam-se as fantasmagorias do intérieur. Este representa para o homem privado o universo. Aí ele reúne o
longínquo e o passado. Seu salão é um camarote no teatro do mundo.
(BENJAMIN, 2009, p.45)
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Assim, seguimos no desespero cotidiano de assistirmos a todo desenvolvimento dessa situação pandêmica sem podermos nos mover
em nosso próprio camarote localizado em nossas casas. Haja tantas
ilusões!
Amanhã será dia de São João. Faz uns bons dez anos que ando nas
noites de São João por Catalão assistindo/ participando das festas nos
bairros: em especial de duas: Uma no Bairro Castelo Branco e outra
no Santa Terezinha. Canjicas, quentão, doces, fogueiras e claro, a reza
do Terço. Amanhã será outro dia... Sem as filas para os batizados na
fogueira, sem os risos fáceis, sem a alegria das faíscas da fogueira de
São Jorge: No ano que vem; quem sabe poderemos comemorar com
tantas alegrias: Aguardemos.
Carlos Rodrigues Brandão, em vários estudos sobre o campesinato
goiano (2009) nos remete ao mundo das ruralidades, do tempo em
que todos esperavam pelas Festas de Santos. Depois da Colheita, tuia
cheia, marcar casamentos, pedir noivados. Aqui em Catalão as paredes dos Comércios sentem falta dos Cartazes das Festas de Roça. Não
tivemos a Festa da Lapa, não teremos a Festa da Trindade, não teremos a Festa do Rosário. Para Geertz (143), o que quer que a religião
seja ela é provedora de sentidos e significados, nos quais os indivíduos
interpretam suas experiências organizando assim as suas condutas.
Essa é a importância de pensarmos nesse tempo do sagrado em
tempos de supressão da vida ordinária. Tenho conversado com alguns
amigos de religiões afros e eles relatam como estão substituindo o
espaço dos terreiros pelas estradas rurais e outros lugares. É nessa
conformação dos homens às mudanças bruscas que buscamos compreender quais são esses sentidos.
Mary Douglas em seu livro “Pureza e Perigo” nos diz que “Nossa
ideia de sujeira é composta de duas coisas: cuidado com a higiene e
respeito por convenções”. (1976, p. 19) Assim para ela: onde há sujeira
há sistema. Por outro lado, Georges Vigarello(1996) nos aponta que a
ideia de limpeza, ou melhor de higiene corporal, é recente na história
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do homem. O que aprendemos de modo acelerado com a presença
da Covid 19, ou melhor o que nos foi e é bombardeado a todo instante, são questões que suscitaram debates calorosos ao longo da história da humanidade. Nem sempre um corpo limpo foi sinônimo de
corpo sadio. Nem sempre limpeza é sinal de cuidado.
Medo:

As primeiras notícias da aceleração do contágio do Coronavírus
nos pegaram a todos com uma intensidade nunca imaginada. No dia
14 de março desse ano participei de um baile de formatura, no dia
16 eu fui ministrar uma disciplina num Curso de Especialização que
conta com alunos de vários estados no Brasil. As atividades foram
suspensas e nessa manhã do dia 16 uma sensação de estranhamento começou a rondar essas pessoas: aeroporto de Brasília, rodoviária,
começando uma campanha de guerra. Nessa primeira semana de suspensão das atividades acadêmicas fomos tomados pela sensação de
desamparo e medo.
Esse estado de medo, que no imaginário social é uma das constituintes do ser humano, pois ao temer o homem cria seus limites e os
busca ultrapassar. Hobbes já nos diz que o homem é irmão gêmeo
do medo. Se para ele o ‘homem é o lobo do homem’ podemos dizer que o meu medo é o medo do meu oponente. Mas temos que
transformar isso para não nos paralisar. Assim, o medo de ir ao supermercado, o medo da praça, das ruas, enfim o medo da multidão nos
impeliu ao isolamento social até que alguém disse a frase: Todos irão
pegar esse vírus... a resiliência do homem, frente a necessidade básica
de sobrevivência, fez com que todos nós abríssemos nossas porteiras.
Até quando?
Eu tinha aproximadamente nove anos de idade quando uma irmã
que tinha de 1 ano e três meses faleceu vítima de Meningite o ano
era 1975. Tenho a memória do sofrimento de meus pais com aquele
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caixão minúsculo lacrado. Essa memória da dor estava escondida
entre tantas coisas, entre esquecimentos. E, com a aproximação do
medo do contágio ele veio à tona.
Para Le Breton “durante muito tempo, a concepção da dor como
fato puramente sensorial eliminou a dimensão afetiva que ela não
conseguia explicar”. (2013, p.15) . A dor real ou simbólica, é uma incisão de sagrado no sentido em que arranca o homem de si mesmo
e o confronta com seus limites.” (2013, p.20) Le Breton pesquisa a
dor física, a que efetivamente rasga a carne. Eu busco a sua dimensão
simbólica ao rememorar como meu pai sofreu com aquele pequeno
caixão fechado. As covas rasas de que nos falou a Professora Márcia.
Para tentar fechar esse redemoinho de sensações à flor da pele,
peço auxilio a Clifford Geertz quando ele nos afirma que “A Cultura,
como estruturas de significados através das quais os homens dão forma à sua experiência.” (1989, p. 207). E é a partir dessas estruturas de
significados que enfrentamos nosso isolamento social/cultural. E é
dele que nos colocamos para compreender essas teias de significado.
Volto a Simmel (1967) Estamos todos nós blasés? Se o final de 2019
foi marcado por uma canção de Belchior eu desejo que 2020 seja retomado com sua canção “Alucinação” (1976), no seu verso que diz: A
minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é a experiência com coisas reais.
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ENSINO DE HISTÓRIA, PANDEMIA E
USOS POLÍTICOS DO PASSADO
Vera Lúcia Silva Vieira

Procuro desenvolver algumas reflexões de caráter provisório, pensando os desafios que dizem respeito ao ensino de história, à pandemia e aos recorrentes usos políticos do passado, com destaque para os
ataques e demandas negacionistas, sobretudo, mas não somente no
âmbito da história.
A pandemia de Covid-19 chegou por aqui e um dos primeiros sentimentos suscitados foi o de impotência. À medida da necessidade urgente do distanciamento social, outros sentimentos e afetos puderam
ser vislumbrados. Medos, angústias e incertezas que se somaram às
dificuldades plurais ao defrontar-se com aquilo que era novo e desconhecido dos pesquisadores e especialistas das áreas de saúde. Setores amplamente mobilizados que, em diversas frentes de trabalho,
empreenderam importante processo de enfrentamento à pandemia
que então se apresentava no Brasil, depois de acompanharem, estarrecidos, o que se passava na Itália, Espanha e Estados Unidos. Reuniram conhecimentos acadêmicos e científicos consolidados, vasta formação e saberes técnicos associados às experiências epidemiológicas
acumuladas em outros momentos da história. Processos que geraram
impactos profundos em todos os âmbitos da sociedade, à medida que
se organizava os protocolos, as orientações e as diretrizes sanitárias a
serem seguidas pelas autoridades governamentais e pela população.
Decretos, protocolos e regulamentações repetidamente ganharam destaque em diferentes mídias e mobilizaram os mais diversos
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domínios da sociedade, seja no âmbito econômico, político ou social,
suscitando acalorados e controversos debates sobre a restrição de circulação de pessoas, as práticas sanitárias a serem adotadas e a necessidade premente ou não do distanciamento social. Escolas, universidades, igrejas, indústrias, setores do comércio e prestação de serviços,
dentre outros setores, viram-se envolvidos em múltiplas tensões.
No contexto do combate à pandemia e em meio à configuração de
um rigoroso quadro de procedimentos técnicos constituídos e articulados aos avanços e saberes da ciência, emergiram também, junto com o
obscurantismo, falácias e posturas incautas que, principalmente a partir
das mídias digitais, trataram de questionar e desacreditar as autoridades
médicas, acadêmicas e científicas. A negação da ciência, embora não
seja um movimento novo, tratou de ganhar maior centralidade e novos
contornos. Juntamente com a pandemia, vieram a desinformação e as
tão difusas fake news já recorrentes em outros momentos. O descrédito
em relação às autoridades sanitárias e epidemiológicas é mais um dos
aspectos da crise de confiança na ciência, marcada há várias décadas
pelo negacionismo climático e ambiental, além dos movimentos antivacinas que têm crescido de modo alarmante.1
A agenda negacionista tem, progressivamente, alcançado mais força nos governos de extrema direita em todo o mundo, o que exige
amplas pesquisas para uma maior compreensão destes fenômenos
políticos e sociais que – articulados, principalmente, a partir das mídias digitais, mas não restritos a elas – mobilizam cada vez mais seguidores, não só no Brasil. Chama a atenção o papel e a dimensão fortemente exercida pelas redes sociais e a velocidade das transmissões
e compartilhamentos de ideias, imagens e textos que desqualificam
profissionais e saberes largamente construídos no esforço científico.
Apesar da pluralidade de debates sobre a pandemia e seus complexos desdobramentos na sociedade, além dos imensos desafios a
1. Cf. https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-negacionismo-no-poder/
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serem enfrentados, gostaria de recortar e registrar a preocupação em
relação à crescente produção de negacionismos históricos e às investidas e ataques recorrentes aos historiadores e historiadoras. Questões
que tocam de perto o ofício da historiografia e o ensino de história.
Se o momento vivenciado impõe variadas limitações ao ensino, não
somente da história, e à atuação docente, em especial nas escolas públicas, como lidar com a disseminação de negacionismos amparados
por políticas de governo anticientíficas, como enfrentar a instrumentalização política do passado e a reprodução acelerada de canais, sites,
perfis e outras mídias que evocam um passado idealizado, falseado e
manipulado?
Uma questão central que atravessa o ofício de historiar diz respeito à reflexão sobre as dimensões éticas e a responsabilidade social e
coletiva que envolve as formas pelas quais a sociedade lida com seus
passados, relações vicejadas tomando por entendimento as múltiplas
temporalidades entrelaçadas, afinal as diferentes dimensões do tempo
só podem ser pensadas se articuladas como partes indissociáveis. Aspecto fundamental que impõe a reflexão sobre os caminhos atuais, a
intolerância e o autoritarismo crescente no Brasil e as expectativas de
futuro que se abrem ou se fecham (VIEIRA; NUNES, 2018).
Como já mencionei, é recorrente a percepção, entre a comunidade
intelectual, pesquisadores, jornalistas, professores, dentre outros, de
que diferentes negacionismos estão em curso na sociedade. No campo da história, há a constituição de práticas negacionistas e/ou revisionistas (lembrando que os termos embora correlatos, possuem diferenças fundamentais) (TRAVERSO, 2012) que colocam em descrédito
não só a prática historiográfica, o ensino de história como também
seus profissionais. Tempos obscuros em que atividade docente em
geral e a escrita e o ensino de história em particular vem sendo severamente questionados sobre caráter ético e político implicados nos
processos de ensino-aprendizagem (PEREIRA; PAIM, 2018). Configurações que dizem respeito a temas sensíveis que se relacionam com
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memórias em disputa, o que nos traz uma espécie de latência da memória que envolve uma tensão: a estranha presença de um passado
que não passou. Aqui, um passado autoritário, hierárquico e desigual
que vê na figura de educadores e profissionais da história os inimigos
a combater.
No Brasil, a ditadura civil-militar de 1964 aparece como matéria
de constantes inquietações, embates e questionamentos. Em 2008,
debates realizados na Universidade de São Paulo traziam a difícil
tarefa de refletir sobre a necessidade de elaborar o passado, de falar
sobre o passado recente e sua incrível capacidade de não passar. A
percepção mais recorrente era a que a memória dos tempos da ditadura encontrava-se cada vez mais dispersa como resultado das estratégias plurais que visavam/visam à produção do esquecimento, além
de incidir sobre a sociedade brasileira certo “astigmatismo histórico”,
como forma de não ver os desdobramentos produzidos pelo passado
recente. Constatava-se que a ditadura brasileira em questão aos poucos deixava de ser chamada pelo seu nome, ou sendo chamada apenas
entre aspas, como se nunca houvesse realmente existido ou causado
sérias consequências, como alertavam Vladimir Safatle e Edson Teles
(2010, p. 9).
Passado recente que, para Telles e Safatle (2010, p. 9), figura como
fantasma que assombra o presente, por isso a importância de refletir
a forma cruel que “a ditadura brasileira encontrou de não passar, de
permanecer em nossa estrutura jurídica, em nossas práticas políticas,
em nossa violência cotidiana, em nossos traumas sociais”. A observação de diferentes pesquisadores era de que a violência da ditadura,
longe de desaparecer, resultou disseminada na sociedade, em especial, quando se considera a cultura da impunidade quando
vemos o Brasil como o único país sul-americano onde torturadores nunca foram julgados, onde não houve justiça de transição, onde o Exército não fez um mea culpa de seus pendores golpistas; quando ouvimos
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sistematicamente oficiais na ativa e na reserva fazerem elogios inacreditáveis à ditadura militar, quando [...] convivemos com o ocultamento de
cadáveres daqueles que morreram nas mãos das Forças Armadas. (TELLES; SAFATLE, 2010, p.10)

Os torturadores não foram punidos e inúmeros são os legados políticos e sociais desse período que insistem em permanecer, pois conservam as práticas violentas e, ao mesmo tempo, articulam formas de
ressignificar o passado e transformar a memória do que passou. Sem
esquecer que pessoas que fizeram parte daquele período e colaboraram com o ideário repressivo, ainda hoje se fazem presentes no palco
político e alimentam repetidamente a lógica da negação.
Se, em 2008, como mencionei, a lógica da negação já preocupava
diferentes intelectuais e pesquisadores, hoje, a constatação é de que
esse movimento cresce de forma assombrosa. Lembro aqui episódios
recentes quando o presidente do Superior Tribunal Federal se referiu
ao golpe como “movimento de 1964”2 e o presidente Jair Bolsonaro
afirmou em rede de televisão que “não houve ditadura” (apud MENEZES, 2019, posição Kindle 703).
Trago ainda outro exemplo de usos do passado sobre a ditadura
civil-militar que diz respeito à autorização de Bolsonaro para a comemoração do dia 31 de março. Comemorações que “possuem sentidos
diferentes conforme os grupos sociais, e as narrativas sobre o passado
enunciadas nessas conjunturas comemorativas se revestem de lutas
políticas do presente” (BAUER, 2019, posição Kindle 4103). O que se
promove é a constituição de eventos na cena pública (embora as festividades já se fizessem presentes dentro dos quartéis3), momento em
2. “Hoje, não me refiro nem mais a golpe nem a revolução. Me refiro a movimento de
1964”. Cf. https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/toffoli-diz-que-hoje-prefere-chamar-ditadura-militar-de-movimento-de-1964.
3. Segundo Carlos Fico, até 2012 havia dentro dos quartéis comemorações pela “Revolução
de 1964”, e somente foram proibidas no governo de Dilma Rousseff, ainda que não tenha
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que o passado se faz presente e aciona sentimentos e sentidos que
visam à construção e reconstrução das memórias do passado. Chama a atenção o discurso do general Otávio Rêgo Barros, porta-voz
da Presidência da República, sobre a comemoração do golpe de 31
de março:
O presidente não considera trinta e um de março de 1964 golpe militar.
Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o País
estava vivenciando naquele momento, juntou-se civis e militares e nós
conseguimos recuperar e recolocar o nosso País num rumo que, salvo
melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós teríamos um tipo de
governo aqui que não seria bom para ninguém. E o nosso presidente já
determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas
com relação a 31 de março de 1964 [...] (apud BAUER, 2019, posição
Kindle 4114)

Acompanhando o pensamento de Caroline Silveira Bauer (2019), o
que se apresenta, nesse sentido, é a transformação do negacionismo da
ditadura civil-militar em uma política de memória, a partir da criação
de marcos sociais que legitimam não só o discurso negacionista, como
também formulam representações que reforçam a identidade do grupo, em especial, quando se percebe a crescente identificação de grupos
jovens – para os quais o futuro é visto, sentido e vivido como fechado
–, com esse passado idealizado da ditadura. Além disso, é notório que
a reconstrução das narrativas sobre a ditadura que criam a visão de
um passado mítico, ocorra justamente em um momento de crise econômica, política e social. Tais usos desonestos do passado alimentam
uma busca por sentido e orientação a partir do passado, mas “não um
passado fático, e sim em um passado que nunca existiu” e a ditadura é
“narrada como uma utopia”. O negacionismo, para a autora,
sido devidamente cumprida a proibição. (FICO, 2012)
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ao realizar a apologia à ditadura, reforça marcadores de exclusão da sociedade brasileira: a máxima ‘bom mesmo era no tempo da ditadura’
traz [...] determinadas visões de sociedade, em que se valorizam a autoridade, a hierarquia, além de práticas de controle e repressão, e que
os papeis sociais para mulheres, para a população negra e para os mais
pobres são pré-estabelecidos e imutáveis. (BAUER, 2019, posição Kindle
4154-4163)

Fernando Nicolazzi (2017, p. 8) aponta que são muitas as maneiras
pelas quais o passado atormenta o presente: nos traços de uma cultura política autoritária e desigual encontra-se o elogio criminoso da
tortura e da intervenção militar; torturadores homenageados e indivíduos que ocupam altos cargos no governo fazem usos insustentáveis
do passado. Casos em que a negação do passado retorna como estratégia política, pela disseminação de fake news e manipulação. O que
se vislumbra é um passado vivo e impertinente. Tensões que conferem
visibilidade aos dilemas e problemas do passado/presente e implicam
diferentes formas de projetar o futuro, como se algo “desse passado
e de como se tornou parte do nosso presente nunca terá sossego”
(GUMBRECHT, 2014, p.50).
Para além desse passado que não passa, Sonia Menezes (2020, posição Kindle 722) alerta para as alterações significativas nas formas
como a sociedade tem se relacionado com o conhecimento histórico
e as maneiras como os profissionais envolvidos, historiadoras e historiadores, passaram a ser identificados e percebidos. Diferentes assertivas (“eles mentem”, “são doutrinadores”, não contam a “verdadeira” história) amplamente veiculadas em programas de televisão, difundidas
em redes sociais e pronunciadas por autoridades que “questionam ou
negam estudos já consolidados da historiografia brasileira”.
Aspectos que sinalizam as intensas disputas pelas representações
do vivido. Desafios e configurações éticas e políticas que dizem respeito, sobretudo, à elaboração do passado e aos seus usos públicos e
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políticos. O enfrentamento dessas questões exige reflexões de ordem
epistemológica, ética e política. Passados recentes relacionam-se, de
maneira perturbadora, às memórias em conflito e, muitas vezes, colocam em pauta os limites do conhecimento e a tensão entre subjetividade e objetividade. Diferentes estudos mostram o quanto a memória da ditadura tem sido cada vez mais objeto de “disputa, de conflito,
de interpretação, de revisão” (PEREIRA, 2015, p.891).
Se, em termos epistemológicos, a busca da história não pode ser
pelo estabelecimento de uma verdade unívoca e indiscutível; se é da
natureza da história a sua necessidade contínua de reescrita, o que
não indica fragilidade, pois constituída e construída dentro de critérios metodológicos; se a escrita da história não pode perder de vista
o seu caráter provisório e fragmentário, o que não implica negar-lhe
sua condição de conhecimento verdadeiro, como lidar com negacionismos que colocam em suspenso a prática historiográfica, o ofício
e as evidências da história? A tensão que se coloca toca de perto o
fazer da história e a complexidade de sua demanda, em especial, pela
acolhida de vestígios materiais do passado que tem por foco temas
sensíveis e que dizem respeito aos enfrentamentos de traumas e eventos-limite e toda a carga humana que carregam. Questões que assinalam, de modo instransponível, a responsabilidade ética da história e
dos historiadores que a tecem.
Antoine Prost (2012, p.13) lembra que a história é uma “prática
social”, antes mesmo de ser atividade intelectual ou disciplina científica. Prática que é assumida por profissionais que se reconhecem e
são reconhecidos como historiadores, além de ser aceita como história por diferentes públicos. História que, para Márcia Regina Capelari Naxara (2010, p.219), desperta nos indivíduos a curiosidade em
relação aos acontecimentos do passado, o que traduz sentimentos
de pertencimento e colabora para o “situar-se no presente, no contemporâneo, numa relação de continuidade e compartilhamento
com os feitos e fatos do passado”. Vista e avaliada como “importante
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patrimônio do passado”, a história é vivida e sentida por diferentes
grupos como depositária de importante papel na transmissão de saberes entre gerações.
É oportuna a perspectiva de Jacque Le Goff (1990, p.48) para quem
a história da História “não deve se preocupar apenas com a produção
histórica profissional, mas com todo um conjunto de fenômenos que
constituem a cultura histórica, ou melhor, a mentalidade histórica de
uma época”. É possível observar uma profusão de passados cotidianamente construídos em diferentes espaços, além da multiplicidade de
produtos culturais que evocam o passado como “livros, filmes, sites,
colunas em jornais, revistas especializadas, músicas, jogos, programas
de televisão e de rádio e produtos ligados a comemorações” (ROCHA, 2014, Kindle posição 569)
A transmissão de saberes, os do passado e os da história, se entrelaçam e permeiam a sociedade de maneira conflituosa. A cultura
histórica abarca diferentes campos de produção e usos do passado,
manifestações e produtos, apresentando-se como conhecimento que
nem sempre está relacionado diretamente ao campo da historiografia
e à intervenção dos historiadores e historiadoras. A sociedade atribui
grande importância social ao passado e é atravessada por diferentes
concepções de história e de memória e que podem constituir-se a partir de diferentes espaços e lugares, o que inclui também as novas tecnologias de informação e comunicação.
Na contemporaneidade, são grandes os avanços tecnológicos que
invadem a esfera social e não se trata de mera transformação técnica, pois implica também mudanças significativas nas formas como as
pessoas comunicam-se e experimentam a realidade. É crescente a ampliação do acesso à internet e o uso das redes sociais; novas mídias digitais que promovem múltiplos compartilhamentos e a produção de
saberes que, muitas vezes, colocam em questionamento o próprio conhecimento crítico da história realizada e regulada a partir de um conjunto de procedimentos metodológicos balizados pela comunidade
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acadêmica e científica. As redes sociais também constituem espaços
políticos de construção de sentidos para a história (LEAL, 2014), por
isso a importância de pensar criticamente quais sentidos são construídos. Contexto em que a chamada História Pública passa a ter grande
relevância e urgência a partir da crescente popularidade e disseminação de variadas representações do passado. Configurações a partir das
quais o passado e a história passam a ser fortemente disputados, pois
os sentidos da história e os usos do passado não se limitam aos domínios da produção profissional.
Importante destacar a “operação midiográfica”, em alusão à operação historiográfica de Michel de Certeau, termo com o qual Sonia Meneses (2011, p.270) analisa a escrita da história elaborada pelos
meios de comunicação, bem como sua produção de acontecimentos
e conhecimentos históricos, com ênfase para as formas de escrita do
passado e de representações sobre o golpe de 1964, indagando quais
sentidos históricos são mobilizados, atualizados e reatualizados. Escrita da história que, para a autora, mesmo construída fora dos domínios dos historiadores e historiadoras, tem forte repercussão nos usos
do passado, na construção de memórias e formas de esquecimento.
Sonia Meneses (2019) aponta ainda que, durante muito tempo, o
termo negacionismo esteve vinculado à negação do extermínio de judeus na Europa e que no Brasil a ascensão de atitudes negacionistas
da história apresenta-se como um fenômeno que estaria intimamente
relacionado às possibilidades de maior difusão de informações, como
ocorre nas mídias digitais e nos grupos de WhatsApp. O que se apresenta de maneira lapidar para a reflexão sobre as relações entre o ensino de história, a pandemia de Covid-19 e os negacionismos, sobretudo, os da história.
Vale lembrar que, em 2010, a Folha de S. Paulo apontou que colégios militares adotavam livros didáticos de história que não faziam referências às práticas de tortura, desaparecimentos e mortes do período
da ditadura civil-militar de 1964.( SCHWARTSMAN , 2010) Disputas
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pelo passado que, para Mateus Henrique de Faria Pereira (2015), desde
1964 têm sido travadas na sociedade. Entretanto, para o autor, essas
“batalhas de memória” que, até então, estavam de certo modo restritas a determinados círculos sociais como os dos militares, entraram
em latência e emergiram de diferentes formas nos últimos anos, em
particular entre 2012 e 2014, período de atuação da Comissão Nacional da Verdade4 – que procurou investigar, sem poder de punição, as
violações de direitos humanos cometidos pelo Estado –, momento em
que houve intensificação nas guerras de memórias que ganharam ampla
visibilidade, com destaque para a forte presença de textos e imagens
que passaram a circular nas mídias digitais e a contestar a realidade da
ditadura a partir de discursos negacionistas. Enunciados que se caracterizam, não necessariamente, pela negação da realidade, mas, sobretudo, pela busca de justificativas para legitimar o terrorismo de Estado
(BAUER, 2017). De acordo com Caroline Bauer :
Muitos ex-agentes dos aparatos repressivos e de informações e militares da reserva, ao testemunharem em audiências na CNV [Comissão
Nacional da Verdade] ou ao se manifestarem no debate público, narraram determinadas construções sobre o passado que evidenciam essas
4. Sua criação foi motivada a partir de intensos debates que se articularam na sociedade
brasileira. A primeira iniciativa oficial para o esclarecimento das mortes e desaparecimentos
ocorridos durante a ditadura civil-militar de 1964 ocorreu no ano de 1995 com a criação da
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Em 2002, complementaram-se as
políticas de memória e reparação com o estabelecimento da Comissão de Anistia. Segundo
Carolina Bauer, no Brasil, a primeira década dos anos 2000 foi de intenso debate sobre a abertura dos arquivos da repressão, a possível anulação da Lei de Anistia, entre outras medidas
vinculadas ao passado recente. Em 2008, durante a XI Conferência Nacional de Direitos Humanos, iniciou-se o debate sobre a criação de uma comissão da verdade. Em 2010, o projeto
de lei de criação da Comissão Nacional da Verdade foi encaminhado pelo então presidente
Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional. Em 18 de novembro de 2011, o governo
sancionou a LEI n.12.528 que criava, então, a comissão que teria por finalidade esclarecer as
violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro no período de 1946 a 1988.
Cf. BAUER, 2017. Entre os historiadores, a autora aponta que disputas questionavam inclusive a presença ou não de historiadores no corpo principal dos trabalhos da comissão. Sobre a
lei, consultar: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.
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características, como, por exemplo, a necessidade de um golpe e de uma
ditadura frente ao perigo comunista ou da subversão, ou a existência da
tortura como resultado de “excessos” cometidos individualmente, nunca de forma institucional (BAUER, 2017, p.42).

Além desses aspectos, vale ressaltar que a Comissão Nacional da
Verdade possibilitou que memórias antes restritas aos familiares e
amigos de mortos, torturados e desaparecidos, ganhassem visibilidade na cena pública. A partir das pesquisas de Caroline e Pereira,
podemos pensar a repercussão dos trabalhos da comissão na sociedade brasileira. Enquanto Caroline Bauer procurou analisar, dentre
outros aspectos, as tensões no interior dos trabalhos da comissão, as
dificuldades nas investigações, os embates com os militares, Pereira
explorou, para além do âmbito institucional da comissão, os impactos
dela na sociedade a partir de ataques negacionistas e/ou revisionistas
disseminados por meio das tecnologias digitais, indagando, inclusive,
a sua relação com a aparição de uma “nova direita” no Brasil.
Pereira (2015, p. 883) destaca que essa “comunidade de memória”
atuante na falsificação do passado da ditadura brasileira é formada
por diferentes colaboradores – desde militares da ativa e da reserva,
jornalistas, setores da direita, até mesmo historiadores, dentre outros
– que se juntaram a grupos conservadores e fundamentalistas em
crescimento no país desde 2003. Ou seja, diferentes grupos passaram
a se organizar a partir do uso da internet e de outras tecnologias digitais com a finalidade de falsificar e distorcer as evidências e os fatos
historicamente comprovados.
Diante desses retrocessos, soma-se a velocidade com que as informações e/ou desinformações são produzidas e transmitidas na
contemporaneidade, como já registrado. Uma distribuição horizontalizada que, para Sonia Meneses (2019, posição Kindle 759-761), promove modificações nos processos de difusão e apropriação da informação que passa a pertencer a todos e a ninguém. O que implica a
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construção de “verdades” alternativas que reproduzem o fenômeno
da pós-verdade, quando fatos comprovados pelas evidências históricas e científicas possuem menos respaldo do que as emoções e as
crenças pessoais. A autora alerta ainda que não se trata de simples
falseamento de acontecimentos e informações, há uma refinada produção de conteúdo que articula, de maneira mal intencionada, dados
corretos, acontecimentos factuais às intepretações distorcidas e age
na construção de valores e afetos, o que dificulta sua identificação por
grande parte dos receptores.
Desse forma, cada vez mais se multiplicam, na esfera pública, discursos conservadores e reacionários “que se sustentam na difusão de
notícias e conteúdos deliberadamente criados para enganar, confundir ou desqualificar lugares da produção do conhecimento e, consequentemente, da história” (MENESES, 2019, posição Kindle 789).
Excesso de informações falseadas e distorcidas, imprecisões, teorias
conspiratórias, conservadoras e negacionistas que se apresentam
como política de Estado:
Esse fenômeno também está bastante próximo [...] quando nos deparamos com autoridades que negam todo um arcabouço de produção do
conhecimento, contrapondo dados científicos com suas impressões ou
suspeitas sobre resultados. Assistimos, assim, práticas de desqualificação ensejadas em rede sociais ou pronunciamentos públicos, sem que
qualquer dado concreto seja discutido. (MENESES, 2019, posição Kindle
769-778)

Há uma desqualificação e manipulação de conteúdos desde assuntos já consolidados e endossados por pesquisadores e cientistas como
o aquecimento global, passando pelas elaborações espetaculares do
desonesto “a Terra é plana”, do “nazismo é de esquerda” até o “é só
uma gripezinha”. Construções aparentemente aleatórias, mas que
sinalizam um amplo movimento negacionista que tem crescido nos
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últimos anos, não só no Brasil. O desprezo pela vida, pela ciência e
pela história parecem atingir cada vez mais espaços na cena pública.
Lugares a partir dos quais se arvoram a legitimidade na construção de
determinados discursos.
No que se refere ao negacionismo histórico, há uma profusão de falácias que tem repercutido de forma assustadora, pois, como já registrei,
conta com o apoio do governo, seu alto escalão e seguidores. Ainda no
período da campanha presidencial, Bolsonaro negou a responsabilidade
portuguesa pela escravidão: “os portugueses nem pisavam na África. Foram os próprios negros que entregavam os escravos (...). Faziam o tráfico, mas não caçavam os negros. Eram entregues pelos próprios negros”
(SCHWARCZ, 2018). Em outro momento negou a ditadura civil-militar
de 1964, como já mencionei: “Temos de conhecer a verdade. Não quer
dizer que foi uma maravilha, não foi uma maravilha regime nenhum
[...]. E onde você viu uma ditadura entregar pra oposição de forma pacífica o governo? Só no Brasil. Então, não houve ditadura” (MENESES,
2019, posição Kindle 715). Os dois temas, escravidão e ditadura, têm se
consolidado como os mais atacados pelos negacionistas, embora a história indígena, o nazismo e o holocausto também façam parte do conjunto descuidado de declarações de diversos agentes do governo.
Vale lembrar ainda que quando deputado federal, Jair Bolsonaro
horrorizou parte da sociedade na votação que destituiu a presidente Dilma Rousseff de seu cargo.5 Sua declaração, desrespeitosa em
relação aos Direitos Humanos e à democracia, presta homenagem a
personagem da história da ditadura reconhecido pela justiça brasileira como agente da tortura. Vem carregada de ódio e ressentimentos a
partir de frase bastante significativa: “Perderam em 64. Perderam em
2016”. Diz muito de um passado que não passa.
5. “Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em
sala de aula, que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o foro
de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma
Rousseff ”. (Folha de S. Paulo, 20/04/2016)
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Há ainda outro momento bastante representativo durante a campanha de 2018. Ao ser confrontado com a informação de que a historiografia brasileira registra a ocorrência do golpe de Estado em 1964,
Bolsonaro respondeu: “deixa os historiadores para lá”.6 Para além da
desqualificação da história e dos historiadores, mostra o desprezo pelo
fazer historiográfico como estratégia política, o que coloca em descrédito as contribuições da historiografia para o debate público sobre o
passado brasileiro (VIEIRA; NUNES, 2018). Sinaliza o quanto a história, produzida nas universidades em cuidadoso trabalho de pesquisa e
orientada em bases teóricas e metodologias, parece incomodar.
Sonia Meneses (2011, p.274) aponta que, a partir das transformações nas formas de constituição dos acontecimentos históricos (produzidos também em outros domínios), nas formas variadas de produção da história também a partir de espaços diversos, nas formas de
divulgação e apropriação do conhecimento histórico, bem como nas
“formas de percepção das coletividades, assim como suas maneiras de
lembrar, esquecer e selecionar seu patrimônio histórico e memorial”,
uma importante dimensão ganha urgência: a reflexão sobre a problemática da produção do conhecimento histórico.
O conhecimento histórico, marcado pela seriedade e diálogo com
os pares, vê-se atropelado pela difusão de conhecimentos duvidosos
e mal intencionados. O que se apresenta, de modo sistemático e perverso, são práticas e posturas negacionistas como políticas de Estado,
não somente no que diz respeito à história, mas também em diversos
outros setores como o que ocorre em relação às questões ambientais
e saúde pública, por exemplo.
Questões que, para Sonia Meneses (2019), passam a exigir das historiadoras e historiadores um grande esforço de reflexão e de atuação
para combater tais práticas, o que implica uma verdadeira guerra de
6. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/08/28/jair-bolsonaro-psl-e-entrevistado-no-jornal-nacional.ghtml.
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representações. Em meio a esse panorama tenso e sombrio, como lidar
com a produção e a escrita da história formulada em espaços diferentes e apartados das oficinas de historiadoras e historiadores? Como lidar com a instrumentalização do passado e a disseminação de versões
distorcidas e manipuladas que buscam “reprimir, silenciar, falsear ou
esquecer” (PEREIRA, 2015, p. 865) fatos recolhidos e comprovados
nos rigores da historiografia?
É pertinente trazer aqui a contribuição de Nilton Mullet Pereira
e Elison Antonio Paim (2018) que destacam o papel do ensino de
história como resistência política e social, o que envolve a ênfase
nos aspectos éticos e estéticos do ato de ensinar. É preciso destacar mais uma vez a importância da dimensão da História Pública
(LEAL, 2014), campo que pode possibilitar uma maior mobilização e engajamento de diferentes públicos não especializados com
o conhecimento histórico sem, contudo, negligenciar que a maior
audiência da história ainda é e precisa ser a sala de aula e a todos
que ela atinge, pensando a dimensão da comunidade escolar. O
que quero destacar é que o ensino de história na educação básica
constitui um espaço importante para o enfrentamento de questões
sensíveis, temas complexos, ainda abertos e inconclusos. A história,
como “saber e prática inseparável de discussões éticas e políticas”,
é lugar de refletir os conflitos e as desigualdades, de ensinar a conviver com a diversidade e a se posicionar no mundo, afinal, dentre
outras possibilidades, ela “serve para produzir subjetividades humanas, para humanizar, para construir e edificar pessoas” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p.31).
Volto a indagar, como lidar com a instrumentalização política do
passado e a disseminação de canais, páginas e outras mídias que evocam um passado idealizado, utópico e politicamente gestado para
constranger e deturpar o conhecimento acadêmico e científico, se
estamos vivendo uma pandemia e o acesso aos alunos e alunas, em
especial da rede pública de ensino, tornou-se precarizado?
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A pandemia de Covid-19 escancarou ainda mais a abissal desigualdade social do país. No campo da educação, ganha centralidade a exclusão digital, a dificuldade dos estudantes em manter uma rotina de
estudos e a precarização do trabalho docente, questões amplamente
debatidas e disputadas nas mídias, nos jornais, nas abundantes lives
que, então, proliferaram. Num país de dimensões continentais, as realidades da escola pública de cada lugar e região, embora possam ser
aproximadas em alguma medida, são variadas nas formas de enfrentar o esvaziamento das escolas e a instalação do ensino remoto em
virtude da crise de saúde.
Interessa aqui compartilhar parte da minha experiência e as inquietações como pesquisadora e professora de história na rede municipal de Catalão-GO. A dinâmica das aulas mudou significativamente
e envolve uma pluralidade de desafios, como a urgência de capacitação docente para o uso das ferramentas digitais e o letramento digital
também por parte do quadro de alunas e alunos. Diferentes formas
para enfrentar o ensino remoto foram adotadas: uso de atividades assíncronas7; a implementação de uma plataforma de atividades online;
criação de grupos de WhatsApp para acompanhamento das turmas;
aulas gravadas e repassadas através de canais no YouTube ou mesmo
nos grupos de WhatsApp; cadernos e apostilas impressas que são entregues aos responsáveis quinzenalmente e recolhidos dentro de um
prazo previamente estipulado. Cabe ainda salientar: as dificuldades
de adaptação dos materiais didáticos para os alunos e alunas com deficiência; a perspectiva dos familiares e responsáveis que, além dos recursos para as aulas remotas serem limitados ou precários, precisam
se desdobrar em multitarefas (trabalho, casa, a presença de crianças e
adolescentes em tempo integral), sobrecarga que se concentra de forma desigual sobre as mulheres, sem contar o crescimento da violência
7. A partir de coleta de dados realizada pela Secretaria Municipal de Educação constatou-se a inviabilidade de atividades síncronas, o que não descarta a sua realização em algumas
unidades.
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doméstica. O ensino remoto é também marcado por soluções improvisadas a partir de esforços individuais que acabam por sobrecarregar
o trabalho docente, além das dificuldades na produção de materiais
didáticos e exposição de sua privacidade.
Apesar da aparente disposição, o resultado desse processo tem
sido alarmante pela baixa adesão dos estudantes ao ensino remoto. As
motivações são as mais variáveis possíveis: a exclusão digital; internet
limitada; famílias grandes que dispõem de um único aparelho celular
para acessar os grupos de WhatsApp; aparelhos com pouca memória
para baixar vídeos ou acessar as atividades da plataforma online; estudantes que passaram a trabalhar como forma de complementar a
renda familiar bastante defasada por conta da pandemia; estudantes
que precisam cuidar de irmãos, irmãs ou primos e primas menores
na ausência dos adultos responsáveis, uma vez que a adesão ao distanciamento social não atingiu a todas as famílias, na grande maioria em
situação de vulnerabilidade; a mudança de residência passando a morar em locais distantes da escola, o que dificulta buscar os materiais
impressos; ou até mesmo a própria recusa em estudar. Não é difícil
ver alguns alunos e alunas “navegando” nas redes sociais, embora tenham praticamente abandonado as aulas no ensino remoto, seja pela
própria recusa, ou mesmo pela dificuldade em estabelecer uma rotina
de estudos ou de estudar sem a presença física do professor mediador,
entre outras motivações. As variáveis são amplas e complexas, não
caberia e nem é objeto de reflexão aqui. A baixa escolaridade de muitos familiares e responsáveis também pode contribuir sobremaneira
para esse comportamento, uma vez que não conseguem auxiliar os
estudantes no processo de aprendizagem. Além disso, chama a atenção o descaso do poder público que não enfrentou de maneira hábil e
adequada as demandas da educação na pandemia.
Inquietações e reflexões provocadas pelas dificuldades subjetivas
de lidar com a dimensão pública, psicológica, histórica, social e política que o momento traz. Sentimentos e afetos plurais que se somam
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à preocupação urgente sobre os diferentes movimentos anticiência,
teorias da conspiração, extremismos e fundamentalismos que têm
sido mobilizados na sociedade e que se articulam à intensificação da
difusão de negacionismos históricos, e aos desafios colocados para o
ensino de história nesse período, sobretudo, pela fragilidade do contato das escolas, professoras e professores da rede pública com a comunidade escolar que, em grande parte, como registrei, não dispõe de
condições adequadas para a efetiva participação nas atividades educacionais remotas.
Enquanto finalizo o texto, novos debates sobre a pandemia e a
reabertura das escolas ganham espaço nas diferentes mídias e meios
de comunicação. E, na mesma medida, o conhecimento da história e
seus profissionais são hostilizados em volume gigantesco, principalmente, a partir de questões e temas considerados sensíveis, como a
ditadura, nazismo, escravidão e questões indígenas que são os mais
recorrentemente atacados. A escola, a aula de história, deve ser também o lugar de ruptura e problematização das visões simplificadoras
e falseadas do mundo. Como resistir de forma efetiva se a pandemia
traz a fragilidade do acesso ao ensino remoto? Enquanto isso, outros
discursos mal intencionados continuam circulando, seja nas correntes
de WhatsApp, na igreja, na família, em outros espaços...
É bom lembrar, como alerta Sonia Meneses (2019, posição Kindle
813), que mais do que uma atitude negacionista, o Brasil é marcado
pela ausência de uma cultura de memória, acostumado “a esquecer,
a esmaecer o passado, abrandá-lo, recalca-lo”. Comportamento fortemente sustentado “pela falta de cuidado com o patrimônio cultural nacional, museus, centros de memória, arquivos, quase sempre
ignorados pelo poder público, mas também pela desconexão de nossa produção historiográfica com setores mais amplos da população”.
Chama a atenção a consciência urgente de que os historiadores devem ampliar os canais de comunicação com a sociedade, superando
o diálogo restrito aos pares, para criar conexões e estreitar laços para
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além dos domínios da academia, travando também uma verdadeira
“guerra de representações”.
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LEI EMERGÊNCIAL DE CULTURA
ALDIR BLANC: OS ARTISTAS
E OS TRABALHADORES DA
CULTURA NA QUARENTENA
Rogério Bianchi de Araújo

Introdução

Esse artigo aborda a problemática sobre o surgimento e elaboração da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, durante a pandemia
do Coronavírus. O nome do compositor e letrista Aldir Blanc foi incorporado à lei durante os debates e construção dessa porque o artista morreu vítima da Covid-19.
O objetivo desta reflexão não é abordar sobre todos os artigos da
lei, mas sim contextualizar a sua importância e sua relevância política.
Antes de adentrar na lei em si, tais como o seu histórico, significado,
objetivo, pretendo fazer uma breve abordagem histórica do tratamento dado pelo Estado à questão da cultura, mais precisamente ao que
chamamos de trabalhadores da cultura.
Um breve histórico do modo como a questão da cultura tem
sido representada pelo Estado brasileiro

Em meados do século XX as atribuições da pasta da Cultura eram
de autoridade do Ministério da Educação, que de 1953 a 1985 chamava-se Ministério da Educação e Cultura (MEC)
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O Ministério da Cultura (MinC) foi criado em 15 de março de 1985
pelo decreto nº 91.144 do presidente José Sarney. Após 21 anos de regime militar e censura no país, a classe artística reivindicava uma seção à parte no governo, onde a formulação e gestão das políticas culturais pudessem ser executadas de maneira mais livre e independente
dos outros poderes. O MinC era responsável pelas letras, artes, folclore e outras formas de expressão da cultura nacional e pelo patrimônio
histórico, arqueológico, artístico e cultural do Brasil.
Assim que Fernando Collor toma posse em 1990, uma de suas primeiras medidas é a extinção do Ministério da Cultura. O ex-presidente Collor transformou a pasta em uma Secretaria, vinculada diretamente à Presidência da República. Com a posse de Itamar Franco em
1992, é restaurado o status ministerial da pasta.
A cultura passa a ter uma maior atenção com Francisco Weffort
no Governo FHC, Gilberto Gil e Juca Ferreira no governo Lula, e
Marta Suplicy no governo Dilma.
Em 2016, após a posse de Michel Temer como presidente interino, o MinC foi brevemente extinto e reincorporado ao Ministério da
Educação. A fusão entre as duas pastas, porém, durou apenas 9 dias.
Após fortes críticas das comunidades artística e intelectual, o MinC é
rapidamente restaurado. A decisão foi revista e o ministério voltou a
existir, na época sob comando de Roberto Freire.
Situação institucional da cultura no governo Bolsonaro

Por meio do Decreto 9.674, de 2 e janeiro de 2019, Bolsonaro unifica cultura, esporte e desenvolvimento no recém-criado Ministério
da Cidadania. Assim, nesse primeiro momento, a Cultura já perde a
sua autonomia como Ministério, passando a operar como uma Secretaria subordinada ao Ministério da Cidadania. A fusão seria parte do
plano do governo para uma reforma administrativa, pensada e projetada pelo Ministério da Economia. Meses depois, no final daquele
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mesmo ano, a Secretaria de Cultura é transferida para o Ministério do
Turismo. O Decreto 10.107, de 6 de novembro de 2019, transfere também o Conselho Nacional de Política Cultural, a Comissão Nacional
de Incentivo à Cultura e a Comissão do Fundo Nacional de Cultura e
outras seis secretarias não especificadas.
Entretanto, as Secretarias não tem autoridade simbólica para representar o Brasil na esfera internacional. Além disso, com uma significativa diminuição no orçamento, a extinção do MinC e a transformação dele em uma Secretaria significam também uma diminuição
na autonomia da política cultural do país em relação às outras áreas.
Desde a posse do atual governo a secretaria de cultura já foi chefiada por quatro secretários diferentes. Inicialmente, ela foi capitaneada
por Henrique Pires, exonerado em meados de agosto por “não desempenhar as políticas propostas pela pasta”. Pires deixou o cargo
após se posicionar contra algumas medidas do governo com relação
à área, em especial a decisão de suspender um edital para a TV pública que trazia uma linha dedicada à produção de séries que abordam
questões LGBTs e de diversidade de gênero.
Depois de Pires, o cargo foi assumido pelo economista Ricardo
Braga, que ficou dois meses no comando da Secretaria. Braga foi exonerado da Secretaria da Cultura e realocado para a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no MEC. Em seguida, o
dramaturgo Roberto Alvim também não perdurou por muito tempo.
Dois meses após a sua nomeação, Alvim foi demitido do comando da
Cultura em função de sua polêmica citação de Joseph Goebbels, ministro de Hitler na Alemanha nazista. Roberto Alvim, deixou o cargo
após ter feito um discurso sobre artes semelhante ao de Joseph Goebbels, antissemita radical e um dos idealizadores do nazismo. Por fim,
a emblemática passagem desastrosa de Regina Duarte pela secretaria
até chegarmos, até o momento da escrita desse artigo, na indicação
de Mário Frias, ex-ator da série juvenil Malhação da Rede Globo de
Televisão.
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As polêmicas da Secretaria da Cultura

Apesar da instabilidade no comando da Secretaria, já há sinais de
medidas e ações mais duradouras, a começar pela permanência das
instituições vinculadas ao antigo MinC. De fato, as sete instituições
antes associadas ao MinC permanecem vinculadas à Secretaria.
São elas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), a Agência Nacional do Cinema (Ancine), a Fundação Nacional de Artes (Funarte), o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a
Fundação Biblioteca Nacional (FBN), a Fundação Cultural Palmares
(FCP) e a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB).
Alguns fatos lamentáveis podem servir de exemplo e estudo de caso
para como está o funcionamento da Secretaria da Cultura. O maestro
Dante Mantovani, por exemplo, foi nomeado presidente da Fundação
Nacional de Artes (Funarte) em dezembro de 2019 e exonerado em
março deste mesmo ano, renomeado em 5 de maio e exonerado no
mesmo dia. Mantovani associou o Rock a drogas, aborto e ao satanismo.
O presidente da Fundação Cultural Palmares Sérgio Camargo em reunião a portas fechadas com dois servidores, no dia 30 de abril, classificou
o movimento negro como “escória maldita”, que abriga “vagabundos”, e
chamou Zumbi de “filho da puta que escravizava pretos”. Segundo áudio
obtido pelo jornal Estado de S. Paulo, Camargo também se referiu a uma
mãe de santo como “macumbeira” e prometeu botar na rua diretores da
autarquia que não tiverem como “meta” a demissão de um “esquerdista”.
A miserabilidade da atuação da política cultural do governo brasileiro é tão gritante que foram abertos apenas 5 editais de cultura para
a área em 2019, nenhum em 2020.
O governo que pauta contra a Cultura

Uma das acusações mais entusiasmadas por parte da ala ideológica
mais radical do atual governo é a acusação de “marxismo cultural”. Do
que se trata? O objetivo seria converter, a partir de valores culturais, a
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sociedade em um modelo comunista. A revolução cultural, como essas
pessoas chamam, se daria através de mudanças gradativas na cultura da
nação e pela implementação dos dogmas da esquerda nos indivíduos.
Esse movimento estaria tentando implementar causas progressistas, geralmente defendidas pela esquerda, como por exemplo as questões de
gênero (chamada também de ideologia de gênero), a cultura do politicamente correto, a defesa dos direitos das minorias (LGBTQIs, mulheres,
negros, índios, deficientes, etc), a liberdade sexual e o multiculturalismo.
Alguns exemplos de atitudes que fariam parte desse plano com o objetivo de “destruição do capitalismo” seriam a naturalização da homossexualidade, do feminismo, da transsexualidade, além da promoção da
educação sexual em escolas e da disseminação de pautas sociais, especialmente entre os jovens. Ainda segundo os que acreditam que existe
uma teoria do marxismo cultural, os marxistas enxergariam a família
como um inimigo, pois ela é a primeira identidade moral que os indivíduos são inseridos. Por isso, acreditam que um dos objetivos do marxismo cultural seria a destruição da família e das bases culturais tradicionais do Ocidente, com a subversão aos princípios cristãos e a valorização
da homossexualidade e outros valores considerados “degenerados”.
A proposta de combate ao marxismo cultural é a implementação
de uma espécie de guerra cultural. Uma técnica discursiva, a retórica
do ódio, ensinada nas últimas décadas por Olavo de Carvalho, que tem
as seguintes características: pela negação de dados objetivos; necessidade intrínseca de inventar inimigos em série; onipresença de bodes
expiatórios; proliferação imprudentes de teorias conspiratórias
Os trabalhadores da cultura na pandemia

Os trabalhadores da cultura foram os primeiros a parar as atividades e provavelmente serão os últimos a retornar. Para agravar a situação o governo Bolsonaro vetou a expansão do auxílio emergencial
aos trabalhadores da cultura.
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No entanto, graças à deputada Benedita da Silva que propôs o projeto e à deputada Jandira Feghalli, relatora do projeto, foi criado o
projeto de Lei 1075/2020, batizado como Lei da Emergência Cultural, que poderia destinar à combalida área cultural cerca de R$ 1,2
bilhão enquanto vigorar o estado de calamidade pública (reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020). O projeto de
lei que libera 3 bilhões de reais, aprovado dias atrás, em auxílio financeiro a artistas e estabelecimentos culturais durante a pandemia, foi à
sanção de um presidente absolutamente avesso à cultura.
Houve uma grande mobilização política em rede de artistas e técnicos, gestores de cultura e coletivos. O projeto tem a autoria de 27
parlamentares de 12 estados e 8 partidos e visa, entre os principais
pontos, a complementação mensal da renda para trabalhadores informais do setor cultural impactados pela crise do Coronavírus; a proibição do corte no fornecimento de água, de energia elétrica e de quaisquer serviços de telecomunicações, inclusive internet, para entidades
do setor; moratória, por até 6 (seis) meses, dos débitos tributários das
microempresas que atuem no setor cultural com a União; a prorrogação por um ano de prazos relativos a projetos culturais aprovados
em mecanismos de fomento federais, dentre eles, a Lei Rouanet; a
priorização na concessão de recursos dos programas e políticas federais para a cultura ao fomento de atividades culturais que possam ser
transmitidas pela internet.
Espaços culturais independentes (que não sejam mantidos por empresas, fundações, institutos ou instituições empresariais) puderam
ser beneficiados por um subsídio mensal de 10 mil reais. Também
foram habilitados teatros independentes, circos, cineclubes, centros
culturais e casas de cultura, museus comunitários e centros de memória, espaços culturais em comunidades indígenas e quilombolas,
entre outros. A estimativa é que a Lei atenda 15 mil espaços culturais,
sendo 1.300 teatros independentes, 600 circos, oficinas, produtoras de
vídeo e musicais e cineclubes e espaços de dança.
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Celio Turino foi um dos principais pensadores e articuladores para
a implementação do projeto, criador do Programa Cultura Viva, política do Ministério da Cultura que marcou uma mudança de paradigma na elaboração de políticas públicas para a Cultura no Brasil. O
Programa Cultura Viva viabilizou a criação de mais de 2500 Pontos
de Cultura espalhados em mais de mil municípios do Brasil, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas e criando 30.000 postos de trabalho. Turino afirma que a Lei segue o princípio dos “Sistemas Adaptativos Complexos”, um sistema de grande escala cujos comportamentos
podem mudar, evoluir ou se adaptar. Complexo porque municípios
terão que criar seus cadastros, mapear os artistas e fazer com que o
dinheiro chegue efetivamente a essas pessoas e espaços.
A mobilização para que as informações chegassem às pessoas foi
muito grande. Vários cursos foram oferecidos pela Escola de Políticas
Culturais disponibilizado no youtube com apoio da Mídia Ninja. Todos
os debates foram disponibilizados. Todo o curso e seminários foram
organizados de acordo com a Pedagogia Griô, uma pedagogia criada
pela educadora Lillian Pacheco, a partir da sua prática pedagógica no
Grãos de Luz e Griô, Lençóis Bahia. Oferece uma iniciação pedagógica
da escola e de griôs aprendizes para integrar mito, arte, ciência, história
de vida e todos os saberes e fazeres tradicionais da comunidade.
Considerações Finais

Com a crise que se abateu de vez sobre os trabalhadores da cultura e artistas, muitos músicos tiveram que vender instrumentos, fazer
campanha virtual e até deixaram o país. Quando o violonista, diretor,
arranjador e estudioso da música brasileira Luís Filipe de Lima, com
vasta e sólida carreira, publicou um texto nas redes sociais, no dia de
seu aniversário de 53 anos (24 de maio), onde revelou suas dificuldades financeiras e anunciou seu violão de sete cordas por R$ 12 mil,
seu companheiro de décadas o assunto chegou à mídia.
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Nelson Sargento, 95 anos, personagem histórico do samba, também
pediu ajuda nas redes sociais. E uma campanha de arrecadação virtual
foi criada para mostrar que o samba “Agoniza, mas não morre”.
A Economia criativa é muito importante para o país. A Cultura gera
2% PIB brasileiro. O setor cultural emprega mais de 5% da mão de obra
do país, o que significa que há cerca de 5 milhões de brasileiros que se
dedicam ao setor, dos quais 3 milhões não possuem renda fixa, em função da instabilidade e sazonalidade de suas atividades profissionais na
área cultural”. A deputada Jandira Feghali defende a luta cultural, uma
luta contra a opressão em consonância com os demais coletivos.
A Lei Emergencial de Cultura criou a chance de se estabelecer
uma rede de cultura no Brasil que funcionaria como uma espécie de
SUS. Apesar de toda a dificuldade vivida para quem trabalha e faz cultura nesse país, a mobilização criada pela Lei criou uma utopia no
horizonte, na qual as atividades artísticas e culturais possam ser mapeadas em todo o país e que se crie uma rede de apoio e solidariedade
mútuo na qual retirará muitos indivíduos, coletivos e comunidade da
invisibilidade e da sujeição.
Até o momento de finalização desse artigo, Estados, municípipos,
conselhos, fóruns, artistas, etc. se mobilizavam Brasil afora para implementar a lei e para que a ajuda chegue de fato àqueles que necessitam. O que acontecerá é uma história a ser contada e pesquisada num
futuro próximo. Pode dizer muito sobre qual direção navegamos.
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