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APRESENTAÇÃO 

As Indagações sobre o lugar da pesquisa no meio social surgem a todo momento, 

principalmente nesse início de século XXI em que o neofascismo, o neoliberalismo, a 

necro-política, a propagação de Fake News, bem como a volta de teorias infundadas 

bombardeiam a ciência em detrimento de crenças e mitos sem validação e comprovação 

no intuito de enaltecer concepções de mundo que desvalorizam a formação humana e o 

sujeito como processo sine qua non para o desenvolvimento social e econômico. 

Nesse sentido, a presente obra tem como objetivo reunir pesquisas sobre os eixos 

História, Cultura e Sociedade, a partir de bases epistemológicas e éticas, com a finalidade 

de apontar reflexões e discussões, críticas e atuais, que problematizam e teorizam sobre 

os múltiplos aspectos que se interseccionam na formação de nossa sociedade, uma vez 

que torna-se necessário as diversas formas de escrita sobre tais aspectos, através das mais 

variadas áreas do conhecimento 

Busca-se então, a partir de uma abordagem interdisciplinar, apontar as relações 

sociais, históricas e culturais brasileira, buscando expandir novos horizontes de pesquisas 

acerca de nossa cultura, que é sobretudo, marcada por disputas de poderes; heterogênea 

dada a miscigenação étnica na sua formação que possui uma ampla diversidade histórica 

e cultural oriunda da grande extensão territorial que gera, por finalidade, uma ampla gama 

de características específicas de cada região a serem analisadas a partir de seus contextos 

específicos: educacional, alimentício, sexual e de gênero, ritmos, cores e sabores, entre 

outros tão marcantes na formação do Brasil. 

Desse modo, este livro é a síntese da pluralidade de objetos, temas de pesquisa e 

pesquisadores de diversas áreas se concretizando como um processo de reflexões 

múltiplas.  

 

Desejamos uma ótima leitura! 

Os Organizadores
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PREFÁCIO 

 

INTERSECÇÃO ENTRE HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE BRASILEIRA 

A pesquisa acadêmica e sua relevância histórica, cultural e social são rebatidas 

concomitantemente neste limiar de século XXI, em que o próprio significado do saber-

fazer intelectual e científico é questionado constantemente, muitas vezes, por ideários 

retrógrados e pela proliferação de Fake News. Em contrapartida, diante desse cenário 

complexo a ciência resiste. As incertezas e desigualdades instigam pesquisadores de 

diversos campos do conhecimento a refletirem sobre questões atinentes ao processo de 

construção histórica, social e cultural do Brasil. 

A coletânea História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares  

conclama pesquisas com reflexões e discussões que problematizam e teorizam as distintas 

nuances que se alinham na formação nacional, tais produções e suas diversas formas de 

escrita interseccionam-se em uma obra rica, com olhares vários sobre o Brasil e suas 

multifaces, trabalho que envida tempo, método e perícia. Apresenta-se ao público não 

somente novos objetos, problemas e abordagens diversas de investigação nas várias áreas 

do conhecimento. Desvela-se nesta obra o empenho de pesquisadores de distintas regiões 

do país, os quais aventuram-se no mercado editorial, no afã de levar aos leitores trabalhos 

desempenhados no seio acadêmico, os quais devem ser compartilhados com grupos 

maiores. O livro aglutina o singular e o plural, no concernente às temáticas investigadas, 

através de um vocabulário rico e diversificado.   

 Cada capítulo discorre sobre modos de realizar a investigação científica, através 

de teorias, métodos e fontes que permitem a cada um dos autores uma análise peculiar 

sobre um objeto em questão. Investigar, questionar e compreender o que inquieta cada 

autor delineia o caminho percorrido pelos escritores que ousadamente contribuíram para 

a composição de História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares, 

organizada   pelos   professores e pesquisadores Andreia Rodrigues de Andrade, Fabiano 
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Eloy Atílio Batista, João Antônio de Sousa Lira e Caroline Rodrigues de Freitas 

Fernandes. Deste modo, o livro é um exemplo de trabalho investigativo através do diálogo 

refinado entre diversos campos de estudo, em que os autores se propõem a responder às 

inquietudes históricas, sociais e culturais brasileiras numa perspectiva interdisciplinar.  

 Com grande estima faço o convite à leitura desta obra, a qual não se prende à 

análise e compreensão de um tema apenas, mas aventa possibilidades várias de 

perquirição sobre múltiplos caminhos e permite chaves variadas de leitura e interpretação 

sobre o Brasil. Tarefa que defere conhecer sujeitos em contextos históricos, sociais e 

culturais variados e enseja novas questões para os interessados em adentrar nas trilhas da 

produção acadêmica.  

Andreia Rodrigues de Andrade 
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CAPÍTULO XXVI 

TENDÊNCIAS NEOLIBERAIS E NACIONALISTAS NO CENÁRIO DA 

PANDEMIA DO COVID-19 

 
Wallace Moacir Paiva Lima178 
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RESUMO: 

Esse estudo buscou discutir as ações neoliberais do governo Bolsonaro adotadas no 

combate à pandemia provocada pelo Covid-19. Durante essa crise de saúde, a vida 

semanal de Bolsonaro no Facebook não só minimizou ou descartou os alertas sobre o 

problema que o COVID-19 representa para a saúde pública, mas também ridicularizou 

políticos, especialistas e jornalistas que buscavam afirmar algo diferente ou, pelo menos, 

têm maior cautela e rigor ao investigar informações sobre a eficácia das drogas. Em vez 

de preparar a sociedade brasileira para enfrentar essa grave crise de saúde, Bolsonaro 

adotou uma estratégia de culpar a todos pelas falhas do sistema, exceto ele mesmo. Assim, 

acabaria sendo ele quem fornecia a solução de "isolamento vertical" para a crise 

econômica e tinha a solução cloroquina para o colapso do sistema de saúde. Ele tinha a 

solução o tempo todo, mas ninguém o ouvia. Nacionalistas como Donald Trump, Viktor 

Orban e Jair Bolsonaro combinaram desregulamentação econômica com liberalismo 

social e político. Formas de "neoliberalismo mutante" estão se desenvolvendo, a partir do 

projeto neoliberal com as novas forças do populismo e do nacionalismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Neoliberalismo. Pandemia. 

 

 

NEOLIBERAL AND NATIONALIST TRENDS IN THE SCENARIO OF THE 

COVID-19 PANDEMIC 

ABSTRACT: 

Andsse study buscor discuss the neoliberal actions of the Bolsonaro government adopted 

in the fight against the pandemic caused by Covid-19. During this health crisis, 

Bolsonaro's weekly life on Facebook not only minimized or dismissed the warnings about 

the problem that COVID-19 represents for public health, but also ridiculed politicians, 

experts and journalists who sought to affirm something different or at least have greater 

caution and rigor when investigating information about the effectiveness of drugs. Instead 

of preparing Brazilian society to face this serious health crisis, Bolsonaro adopted a 

strategy of blaming everyone for the failures of the system, except himself. Thus, he 

would end up being the one whoprovided the solution of "vertical isolation" to the 

economic crisis and had the chloroquine solution for the collapse of the health system. 

He had the solution all the time, but no one listened to him. Nationalists such as Donald 

Trump, Viktor Orban and Jair Bolsonaro combined economic deregulation with social 

and political liberalism. Forms of "mutant neoliberalism" are developing from the 

neoliberal project with the new forces of populism and nationalism. 

KEYWORDS: Covid-19. Neoliberalism. Pandemic. 
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INTRODUÇÃO 

O neoliberalismo é frequentemente identificado com uma doutrina onipresente, 

apesar de alguns autores considerarem seu término com a crise financeira de 2008 a 

pandemia provocada pelo COVID-19, traz de volta a doutrina e sua forma de governo.  

“A percepção de que a racionalidade política neoliberal instrumentaliza as crises não é 

nova” (ANDRADE, 2019, p. 110). 

Pode-se dizer que  o neoliberalismo representa uma forma doutrinária de governo 

mais completa do estado (FOUCAULT, 2008) do que já havia sido alcançada. A ascensão 

da ‘nova gestão pública’, nacional de Agendas de ‘competitividade’, privatizações e 

terceirização de serviços públicos da década de 1980 produziu um novo tipo de estado, 

modelado na ideia de empresa comercial e, aparentemente, despojado de suas qualidades 

soberanas.  

O nascimento dos discursos de "governança" na década de 1990 foi emblemático 

com as tendências neoliberais para suprimir a distinção de políticas e esferas 

democráticas. É notória que as políticas neoliberais à medida que avançam provocam o 

declínio da participação popular democrática na política, o Estado passa a atuar menos 

em questões sociais. 

A questão a ser abordada aqui é o papel da racionalidade neoliberal neste 

ressurgimento da soberania como um problema em um cenário pandêmico que caracteriza 

o governo por ações popularescas. Nos termos de Foucault (2008), estamos 

testemunhando um movimento contra a lógica "vicária" em favor de formas de poder 

diretas, não mediadas e patriarcais. Foucault usa a metáfora de um ‘bloqueio’ ao governo, 

que foi ‘desbloqueado’ seguindo o acordo de soberania de Vestefália. Na mesma linha, o 

neoliberalismo tem contribuído para um ‘desbloqueio’ de discursos e problemáticas 

soberanas, que têm sido trazidos à tona desde 2008. 

As percepções de Foucault (2008) apontam para várias condições de governo e 

várias maneiras pelas quais estes podem falhar ou retroceder, que são relevantes para a  

situação atual. Em segundo lugar, considera-se a mudança entre a relação entre o governo 

e a soberania no neoliberalismo. Enquanto no governo neoliberal a racionalidade é 

frequentemente associada à economia onipresente, ela também facilita uma crise social, 
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abrindo espaço para o populismo como alternativa. E, finalmente, considera-se alguns 

dos sintomas empíricos e implicações desta crise de governabilidade, manifestada em 

novos e conflitantes centros de decisão soberana. 

Esses desenvolvimentos são claramente opostos à construção do governo liberal 

descrito por Foucault, mas sua relação com as ideias e políticas neoliberais são mais 

ambíguas. Líderes populistas podem mirar em centros de poder governamental (como 

bancos centrais), mas a relação entre neoliberalismo e nacionalismo é menos antagônica 

do que poderia inicialmente ser. Na verdade, o nacionalismo sem dúvida radicaliza os 

atuais elementos da racionalidade neoliberal e financeira. Pode-se estar testemunhando 

um diferente neoliberalismo aplicado da variedade pré-2008 ? O que a pandemia e as 

ações do governo Bolsonaro mostram sobre o neoliberalismo atual?  

Diante disso, esse estudo busca discutir as ações neoliberais do governo Bolsonaro 

adotadas no combate à pandemia provocada pelo Covid-19. O artigo está estruturado da 

seguinte forma: na próxima seção, busca-se discutir o neoliberalismo dentro da teoria de 

Foucault e sua aplicação dentro do cenário brasileiro. Em seguida, trata-se de descrever 

as atuações neoliberais do governo e, por fim, as medidas populares adotadas em relação 

à cloroquina e a vacinação da população. 

 

O BRASIL FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19: REDEFINIÇÕES DE 

PROBLEMAS ANTIGOS EM UM NOVO CONTEXTO  

Em suas palestras sobre a genealogia do liberalismo, Foucault afirma que “a 

questão essencial do governo será a introdução da economia na prática política 

”(FOUCAULT, 2008, p. 95). Ou seja, governar é procurar um “fim adequado”, o que 

exige novas infraestruturas de intervenção e medição, de modo que o poder seja 

distribuído com precisão e com efeitos conhecidos.  

O governo liberal trata os indivíduos como seres movidos por desejos individuais 

que a somatória repercute em toda a população. Para fazer isso, campos inteiros de 

estatísticas, tais como, demografia, economia política e auditoria são desenvolvidas, que 

indicam o que resultados estão sendo alcançados, com um nível de precisão que é 

distintamente governamental  (ANDRADE, 2019a). 
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O relato de Foucault sobre a soberania compartilha esta interpretação política: é o 

direito de tirar a vida ou deixar viver (FOUCAULT, 2008). Ele então contrasta fortemente 

com um tipo de poder biopolítico (“o poder de fazer viver”), que se dedica a produzir 

vida, e que se manifesta no governo moderno. O governo produz e atua dentro de um 

plano totalmente imanente, como uma perspectiva naturalista da economia e sociedade, 

visando o crescimento da vida e da riqueza.  

A distinção entre o poder de matar e poder para satisfazer necessidades e desejos 

vitais, Foucault (2008) vê o liberalismo reduzindo progressivamente (embora nunca 

eliminando) o espaço do primeiro. O governo existe apenas em ser exercido, em vez de 

como poder mantido na reserva, e penetra não-estatal e "não-político" esferas de conduta, 

de modo a testá-las, mensurá-las e otimizá-las (FOUCAULT, 2008).  

Este é um conjunto de processos descentralizado e heterogêneo, que implanta 

várias formas de conhecimento para melhorar a sociedade de várias maneiras. Trata a 

sociedade como um objeto natural, passível de suas próprias leis internas, que são 

responsáveis pelo crescimento, saúde e prosperidade das populações como um todo. 

Essa separação estrita entre o poder de decidir sobre a vida (soberania) e o poder 

de produzir e otimizá-lo (governo) pode apresentar uma imagem indevidamente benigna 

da existência real governo liberal. Corre o risco de obscurecer até que ponto as sociedades 

liberais foram governadas com combinações de força e cálculo, direito e economia. 

Potencialmente obscurece a extensão em que a perícia biopolítica cruzou quase 

perfeitamente entre sistemas políticos liberais e totalitários, onde é implantado pelo 

ditame executivo (PIRES, 2020). Contra Foucault, teólogos econômicos destacaram que 

essa razão econômica permanece moldada e guiada por relatos metafísicos de vida e 

crescimento, que excedem os limites de imanência. 

Deve-se, portanto, abordar o binário de Foucault entre soberania e governo com 

algum cuidado e preste atenção às combinações periódicas dos dois. No entanto, este 

conceito a distinção nomeia e ilumina uma série de transformações políticas que 

caracterizam a modernidade, mesmo quando nada disso foi perfeitamente realizado sob 

o que realmente existe liberalismo (ANDRADE, 2019).  



 
 
 
 
 

375 

 

Pode-se traçar quatro áreas-chave no pensamento de Foucault (2008), onde o 

contraste entre problemáticas soberanas e governamentais de poder emergem com mais 

clareza e, muitas vezes, mapeiam em tecnologias políticas distintas. Em primeiro lugar, a 

soberania é exercida sobre o território, enquanto o governo é exercido por meio da 

população.  

Por sua vez, o poder soberano é limitado pela geografia: para em certas fronteiras, 

que são publicamente declaradas. O poder governamental, por outro lado, é limitado pela 

epistemologia. Sua capacidade de discernir a lógica de mudanças demográficas, sociais e 

econômicas dependem da capacidade de coletar dados adequados e produzir modelos 

matemáticos adequados, que podem representar a população. A população surge como 

um novo local e construção de poder, que se situa entre o do Estado e aquele da família, 

e só se torna visível por meio da demografia (ANDRADE, 2019b). 

O status da família é crítico aqui. Onde a família uma vez forneceu um modelo 

para autoridade política e moral, é um análogo da autoridade do próprio estado, agora 

tornou-se uma característica quase natural das populações sobre a qual se deve agir. “A 

família vai passar de modelo a instrumento; se tornará um instrumento privilegiado para 

o governo da população, em vez de um modelo quimérico de bom governo ” 

(FOUCAULT, 2008, p. 105). Assim, à medida que o governo liberal avançou ao longo 

dos dias 19 e 20 séculos, novas formas de governar as famílias de modo a produzir 

crescimento, saúde, atividade, populações produtivas foram desenvolvidas, incluindo 

assistentes sociais e políticas públicas de saúde, onde a família é um local de intervenção 

comportamental entre muitos. 

Em segundo lugar, a soberania implanta restrições ao movimento, enquanto o 

governo liberal visa circulação e movimento constantes (FOUCAULT, 2008, p. 45). 

Questões de soberania surgem onde as fronteiras estão envolvidas, como o delineamento 

da integridade e identidade territorial. O desafio da soberania é manter a ordem territorial 

como está, evitar mudanças e defender o soberano (2008, p. 65). 

Em terceiro lugar, enfatiza Foucault, a lógica da soberania é circular, enquanto a 

do governo é teleológico. A soberania é exercida para demonstrar que existe (como na 

tortura pública e execução de seu inimigo) e, portanto, requer apresentações públicas. A 
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razão para obedecer à lei soberana é que é a lei soberana. Governo, em contraste: não se 

trata de impor uma lei aos homens, mas da disposição das coisas, isto é, diga-se, de 

empregar táticas em vez de leis, ou, na medida do possível, empregar leis como táticas; 

arranjar as coisas para que este ou aquele fim possa ser alcançado através de um certo 

número de meios (FOUCAULT, 2008, p. 99). 

Aplicando-se a análise de Foucault (2008) para o contexto que se vive desde 

março de 2020. No meio do planeta tínhamos ruas vazias, lojas fechadas e céus 

extraordinariamente claros, enquanto cada dia mais e mais mortes eram relatadas: algo 

nunca visto estava se desenrolando diante de nossos olhos. 

As notícias sobre a economia foram especialmente alarmantes: a pandemia Covid-

19 desencadeou a contração econômica mais repentina e profunda na história do 

capitalismo. Parafraseando o Manifesto do Partido Comunista (MARX; ENGELS, 

1998), tudo o que era sólido desapareceu no ar: a "globalização" foi invertida; longas 

cadeias de suprimentos entraram em colapso - apesar de anteriormente serem a única 

maneira "racional" de organizar a produção - e fronteiras impenetráveis retornaram; o 

comércio foi drasticamente reduzido, e as viagens internacionais foram restritas a um 

mínimo rigoroso. Em questão de dias, dezenas de milhões de pessoas estavam 

desempregadas e milhões de empresas perderam seus trabalhadores, clientes, 

fornecedores e linhas de crédito.  

Economistas começaram a especular sobre contrações inconcebíveis no Produto 

Interno Bruto (PIB) em vários países durante 2020, e muitos setores correram para se 

alinhar ao governo mais próximo para pedir um resgate. A fila muitas vezes começava 

com bancos, sempre o mais rápido em tudo o que é importante, seguido por trens, 

companhias aéreas, aeroportos, setor turístico, instituições de caridade, indústria do 

entretenimento e, onde foram privatizados, universidades. Todos estavam à beira da 

falência, muito menos trabalhadores demitidos ou aqueles que são (tecnicamente) 

autônomos, que perderam tudo em um instante (LEINEWEBER; BERMUDEZ, 2021).  

Nos Estados Unidos, com uma economia altamente "flexível" e um mercado de 

trabalho ainda mais dúctil, dezenas de milhões de trabalhadores foram despejados quase 

instantaneamente, muitas vezes perdendo ao mesmo tempo o benefício do seguro de 
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saúde: uma catástrofe para si e suas famílias e um problema de saúde colossal para a 

sociedade. Essa "primeira onda" de desemprego foi agravada por uma segunda onda, na 

qual cargos de nível médio, como gestores administrativos e assistentes legais, foram 

eliminados, pois não tinham produção para fiscalizar e nenhuma pessoa para liderar 

(LEINEWEBER; BERMUDEZ, 2021).  

Este é um caso de uma espiral keynesiana descendente, que só poderia ser 

controlada por políticas públicas. Filas intermináveis de pedestres e carros rapidamente 

se formaram em bancos de alimentos dos EUA, enquanto foram feitas regulamentações 

de que pessoas carentes dormiram em espaços improvisados nos estacionamentos de Las 

Vegas, sob torres de hotéis que, embora vazias, eram muito luxuosas para eles: 

espetáculos surpreendentes de necessidade, sofrimento e desperdício no país mais rico do 

mundo (LEINEWEBER; BERMUDEZ, 2021). 

As repercussões políticas do Covid-19 continuarão a se espalhar por meses, talvez 

até anos. Ideologicamente, os gritos neoliberais sobre a quão imperativa era a "austeridade 

fiscal" e como a política pública limitada desapareceu mais rápido do que um galo canta 

"falência". Austríacos e neoliberais de todas as cores e formas recuaram em um ritmo 

rápido para o keynesianismo imaturo, como costumam fazer quando as economias 

afundam: ninguém mais está apaixonado pelas externalidades negativas ou desvantagens 

do "livre mercado" (LOLE; STAMPA; GOMES, 2020). Em uma crise, o primeiro a 

segurar os úberes transbordantes do Departamento do Tesouro ganha o jackpot, e na pior 

temporada magra a principal reclamação é que a intervenção do Estado não fez o 

suficiente. 

O setor privado e a mídia direcionaram suas orações para os recursos do governo, 

e catequistas pretensiosos do "livre mercado" se reuniram nas telas de televisão para 

invocar gastos públicos ilimitados para resgatar a iniciativa privada. Sem dúvida, eles 

voltarão aos seus discursos mais familiares quando as circunstâncias mudarem e as 

memórias desaparecem. Nesse ponto, o Estado será novamente "ruim" e os serviços 

públicos se declararam prontos para mais uma rodada de sacrifício. 

Enquanto o neoliberalismo era desprovido de ideólogos, uma minoria lunática, 

composta por grupos antivacinas, crentes de terra plana e fanáticos religiosos, era 
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negações decisórias da existência da pandemia, às vezes em grande risco 

pessoal;  vendiam curas milagrosas e remédios baseados na fé sem garantias, ou rezavam 

e jejuavam junto com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.  que o Senhor nos proteja e 

nos mantenha a salvo deles. 

 

“ENTRE A DERIVA E O NAUFRÁGIO”: A NEGAÇÃO DA PANDEMIA PELO 

GOVERNO BOLSONARO 

Chocante, mas a epidemia em si não foi inesperada. Durante décadas, estrategistas 

militares e civis consideraram uma grande variedade de cenários, especialmente pelas 

experiências com a gripe nos anos 1957-1958 e 1968-1969, e as mais recentes com os 

vírus Nipah e Ebola, com síndrome respiratória aguda grave (SARS) e síndrome 

respiratória do Oriente Médio (SS), ambas causadas por coronavírus, e com outras 

"novas" doenças. A probabilidade de um vírus semelhante à gripe emergir em mercados 

de animais no sul da China era conhecida há anos.  

Segue-se que a saúde pública e as crises econômicas não foram causadas por 

falhas de planejamento, mas refletem certas escolhas políticas, o desmonte premeditado 

das capacidades do Estado, as falhas impressionantes de implementação e uma 

subestimação devastadora da ameaça. Consequentemente, é sem dúvida, como parte de 

uma expiação para o sistema, muitas reputações serão destruídas e algumas cabeças terão 

que rolar (LOLE; STAMPA; GOMES, 2020).   

Durante várias semanas, no início de 2020, a China ofereceu tempo ao mundo 

para se preparar é um exemplo de como lidar com a crise. Outros governos da Ásia 

Oriental administraram várias políticas, mais ou menos intrusivas, e foram bem-

sucedidos, especialmente Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan e Vietnã. Em comparação, o 

Ocidente tateou no escuro: diante de um problema que não poderia ser resolvido por 

subornos, bloqueios, sanções ou bombas em terras distantes, os governos dos países mais 

ricos do mundo não sabiam o que fazer. Sem surpresa, os governos do Reino Unido e dos 

Estados Unidos se saíram particularmente mal, enquanto a União Europeia mais uma vez 

decepcionou quando era mais necessário (SANTOS, 2021).   

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2020000401211&lng=es&nrm=iso&tlng=es#fn4
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O poder da implosão de várias economias é sem precedentes, principalmente em 

países ocidentais avançados, e certamente terá consequências a longo prazo para o 

capitalismo global, mas o Covid-19 não derrubou uma economia mundial próspera. No 

início de 2020, o planeta já estava na "grande estagnação" que se seguiu à crise financeira 

global (CFG) de 2008. Mesmo a maior e melhor economia ocidental, os Estados Unidos, 

estava desacelerando, para o sucesso laranja resplandecente que o presidente Trump 

insistiu em reivindicar. Não se trata de minimizar a magnitude do furacão, uma vez que 

qualquer economia teria sido sobrecarregada; no entanto, o Covid-19 afetou países frágeis 

e imediatamente expôs suas fraturas e vulnerabilidades (LOLE; STAMPA; GOMES, 

2020). 

A pandemia atingiu após quatro décadas em que o neoliberalismo esgotou as 

capacidades estatais em busca da "eficiência superior" do mercado, impulsionou a 

desindustrialização através da "globalização" da produção, e ergueu estruturas financeiras 

viscosas, apenas enraizadas em pensamentos mágicos e garantias estatais, tudo em nome 

da rentabilidade de curto prazo. A desintegração da economia global deixou as economias 

neoliberais mais ricas e intransigentes, os Estados Unidos e o Reino Unido, expostos à 

incapacidade de produzir cobertores suficientes e equipamentos de proteção pessoal para 

seus trabalhadores da saúde, sem mencionar os ventiladores necessários para manter a 

população hospitalizada viva (RODRIGUES; GERZSON, 2020). 

Essas inadequações não podem ser atribuídas unicamente à falta de capacidade 

produtiva resultante de mudanças tecnológicas ou facilitadas pelas políticas comerciais 

da China, elas também se devem a políticas intencionais: de universidades a laboratórios 

e manufatura, o neoliberalismo impulsionou ativamente a fragmentação e o 

desmantelamento de uma ampla gama de sistemas de abastecimento. , enquanto as 

empresas privadas disputam lucros de curto prazo. As deficiências resultantes foram 

agravadas pela destruição da capacidade de planejamento estatal e pela relutância dos 

governos neoliberais em usar todos os meios necessários para energizar a indústria e 

mobilizar o trabalho e o capital privado para um propósito comum durante a pandemia  

(RODRIGUES; GERZSON, 2020). 
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Sob a pressão da pandemia, os serviços foram transformados em irreconhecíveis. 

O trabalho remoto ou online tornou-se a norma em inúmeras áreas em questão de dias, 

em vez dos anos que essa transição normalmente teria tomado, e a veneração neoliberal 

do consumidor foi transfigurada em prateleiras vazias em supermercados, calvários para 

desinfetante para mãos, macarrão enlatado e atum, e em brigas limpas sobre papel 

higiênico (RODRIGUES; GERZSON, 2020). 

Rapidamente foi demonstrado que o neoliberalismo havia esvaziado, segmentado 

e parcialmente privatizado sistemas de saúde em muitos países, e que, ao mesmo tempo, 

havia criado uma classe trabalhadora precária e empobrecida altamente vulnerável a 

ambas as interrupções em sua capacidade de gerar renda e problemas de saúde, devido à 

economia insuficiente, moradia de baixa qualidade, má nutrição e à incompatibilidade de 

seus esquemas de trabalho com uma vida saudável. 

Ao mesmo tempo, a destruição do movimento sindical e do outrora poderoso 

social-democrata deixou a classe trabalhadora politicamente desamparada. Esses 

processos culminaram em escândalos impróprios sobre a produção estatal chinesa, nos 

quais os Estados Unidos se comportaram como um gângster recheado de narcóticos 

roubando máscaras e ventiladores, incapazes de produzi-los ou comprá-los, e insultando 

outros países por serem muito pusilânimes para fazer qualquer coisa sobre isso. Esses 

abusos predatórios causaram grandes danos à legitimidade do império dos EUA (LOLE; 

STAMPA; GOMES, 2020).  

A progressiva intrusão da humanidade na natureza pode ter criado o problema em 

primeiro lugar, mas não há dúvida de que a destruição da coletividade sob o 

neoliberalismo exacerbou o impacto da pandemia. Emblematicamente, o neoliberalismo 

desvalorizou a vida humana a tal ponto que em vários países o valioso tempo foi 

desperdiçado em tentativas governamentais de realizar uma estratégia que eles chamavam 

de "imunidade de rebanho", termo do qual estava reservado para o manejo de animais de 

fazenda e não para a epidemiologia humana, até agora. Em particular, a estratégia foi 

utilizada nesses países com governos de direita firmemente neoliberais: os Estados 

Unidos, o Reino Unido e o Brasil.  
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Essa estratégia inevitavelmente levaria ao extermínio dos idosos, dos fracos e dos 

de saúde precária, reduzindo assim seu peso (morto) no tesouro. Em vez disso, poderiam 

ter escolhido impor a estratégia de confinamento em tempo hábil, mas, embora tenha sido 

demonstrado para mitigar a perda de vidas, teria o efeito colateral de prejudicar os lucros, 

ao mesmo tempo em que mostra que os Estados podem desempenhar um papel 

construtivo na vida social. Mas que horror! Ajuda!   

No final, a pressão das massas e evidências de sucesso na China e além forçou até 

mesmo os governos mais relutantes a impor quarentenas; no entanto, como adolescentes 

de birra forçados a alguma tarefa doméstica mínima, eles muitas vezes o fizeram 

arrastando seus pés, resmungando desculpas contraditórias, fazendo ameaças 

implausíveis, e minando suas próprias políticas com execução incompetente.  

Nesses países, também, os testes de Covid-19 tendiam a ser limitados, e os 

profissionais de saúde tinham que lidar constantemente com cargas de trabalho 

insuportáveis sem equipamentos de proteção pessoal adequados: escovas diárias com 

morte aceitas com galhardia em nome do profissionalismo. Em um país rico, ninguém 

deve arriscar suas próprias vidas com uma máscara improvisada e um vestido feito de 

sacos de lixo por causa da irresponsabilidade dos políticos. Tal postura em face da 

pandemia resultará em milhares de mortes desnecessárias que não servirão para nada.   

As coisas não foram diferentes nos Estados Unidos, onde o narcisismo de Donald 

Trump, os cálculos eleitorais rudimentares e uma administração disfuncional se uniram 

para dar sucessivos golpes contra a China, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

jornalistas, funcionários, governadores estaduais e uma miscelânea de políticos, com o 

objetivo de desviar a atenção do público da imbecilidade. , a insensibilidade e negligência 

do presidente (LOLE; STAMPA; GOMES, 2020). 

A questão foi ainda pior no Brasil, onde Jair Bolsonaro faz Trump parecer um 

gênio estável e um cavalheiro. Bolsonaro demonstrou sua oposição a uma quarentena por 

todos os meios possíveis, negando a gravidade do covid-19 repetidamente enquanto 

caminhava pelas ruas, ia às lojas e apertava a mão de seus admiradores. Ao mesmo tempo, 

ele estava conspirando abertamente contra seu próprio ministro da saúde e lutando com 

governadores estaduais, prefeitos e a mídia em um espetáculo sombrio que levou as 
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classes médias a uma rejeição frenética de sua administração (RODRIGUES; GERZSON, 

2020). 

Por serem efetivamente tratadas como dispensáveis, não surpreende que pessoas 

de baixa renda e minorias étnicas sejam mais do que proporcionalmente representadas 

nas estatísticas de mortalidade. O efeito de classe e raça da pandemia é intercalado com 

sua dimensão de gênero, pois as mulheres tendem a ocupar os degraus mais baixos e 

precários do mercado de trabalho e são agrupadas em profissões relacionadas ao cuidado 

pessoal e à atenção, além de assumir as principais responsabilidades de suas famílias e o 

bem-estar dos idosos, doentes e bebês em casa. A solidão e o fardo de cuidar de todos ao 

seu redor, além disso, fazem com que sofram maior sofrimento, e não esqueçamos que 

também foram ainda mais expostos à violência doméstica, ao abuso e à negligência 

durante o confinamento (LOLE; STAMPA; GOMES, 2020). 

Em resposta ao choque, muitos governos queriam tirar a poeira das políticas 

econômicas implementadas após a crise financeira global, mas imediatamente 

descobriram que seriam insuficientes: esse colapso econômico é muito mais abrangente, 

a crise será muito maior e os resgates serão muito mais caros do que nunca. 

Extraordinariamente, os bancos centrais começaram a fornecer financiamento direto para 

grandes empresas; essencialmente, trata-se de "jogar dinheiro de um helicóptero" sabendo 

que apenas capitalistas selecionados vão pegá-lo em alguns casos, essas transferências 

foram automaticamente repassadas aos acionistas como dividendos. Tal política poderia 

ser uma indicação de que os bancos centrais reconhecem as disfunções da financeirização; 

no entanto, uma análise mais cuidadosa revela que eles fabricaram um emaranhado cada 

vez mais intrincado para consumar os circuitos individuais de capital no neoliberalismo, 

deixando o setor financeiro livre para se engajar em seu próprio enriquecimento.   

Para disfarçar o vergonhoso espetáculo de bilionários implorando por subsídios 

da mesma autoridade fiscal que haviam evitado anteriormente, muitas vezes vivendo 

como exilados fiscais, alguns governos prometeram apoiar a renda dos trabalhadores em 

igual medida, embora geralmente através de seus empregadores e não diretamente. Nos 

Estados Unidos, o governo federal enviou um cheque miserável a todas as famílias, 

expressamente assinado pelo próprio Sr. Donald Trump, "Por favor, lembre-me em 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2020000401211&lng=es&nrm=iso&tlng=es#fn14
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novembro", como se o Departamento do Tesouro fosse sua propriedade pessoal. Esta 

transferência enxuta destina-se a mascarar os presentes assustadores oferecidos ao capital, 

começando com uma linha de vida sem precedentes de US$ 2,3 trilhões, que certamente 

aumentará à medida que a quarentena continuar a prejudicar os lucros e as eleições 

presidenciais se aproximam (RODRIGUES; GERZSON, 2020). 

Embora seja certo que as implicações econômicas da pandemia serão 

catastróficas, seu escopo político não pode ser antecipado com precisão. No Reino Unido, 

a pandemia desmascarava o Partido Conservador por ter atacado a resiliência social e 

sistematicamente derrubado o Serviço Nacional de Saúde (NHS).  Mesmo quando o 

dinheiro foi investido no serviço de saúde, como foi o caso durante o novo governo 

trabalhista (1997-2010), o principal objetivo era interromper e desmembrar o NHS para 

estimular a concorrência sem levar em conta os custos, deteriorar os serviços e privatizar 

tudo o que está em oferta, a fim de subordinar o sistema de saúde à busca do lucro.   

 

AS TENDÊNCIAS NEOLIBERAIS BRASILEIRAS DE ENFRENTAMENTO À 

PANDEMIA: DA CLOROQUINA À VACINA  

No Brasil, a primeira ocorrência oficial do COVID-19 foi registrada em 26 de 

fevereiro de 2020. Desde então, órgãos federais, estaduais e municipais vêm monitorando 

o avanço da doença no país e buscando soluções para combater o problema. Uma vacina 

ainda não foi desenvolvida, mas existem iniciativas em todo o mundo para testar 

substâncias químicas disponíveis no mercado, a fim de fornecer tratamentos específicos 

para a nova doença. 

O atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por meio de suas contas nas 

redes sociais e na imprensa, demonstrou a dualidade das medidas tomadas para conter o 

vírus e seu impacto na economia. Ele criticou as políticas de isolamento social e os 

governadores estaduais que as adotaram, dizendo que as consequências da interrupção 

das atividades econômicas para salvaguardar a saúde pública podem levar ao desemprego 

e ao fechamento de inúmeras empresas (CALIL, 2021). 

No final de março de 2020, Bolsonaro começou a promover cloroquina e 

hidroxicloroquina como tratamentos viáveis para o COVID-19. Em suas transmissões ao 
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vivo semanais no Facebook, o presidente falou sobre os benefícios das substâncias, com 

base em relatos de pacientes que alegaram ter sido curados por esses medicamentos. 

Embora os medicamentos sejam normalmente prescritos para malária, artrite, lúpus 

eritematosos e doenças foto sensitivas, após o pronunciamento do presidente houve um 

aumento na demanda por eles, fazendo com que desaparecessem das prateleiras das 

farmácias em todo o Brasil. 

 O problema é que há um número significativo de estudos científicos nacionais e 

internacionais que comprovam que as substâncias são ineficazes para o tratamento do 

COVID-19 e que tomá-las pode até agravar a saúde dos pacientes.  Ainda assim, os fatos 

científicos não impediram a Secretaria de Saúde de publicar um protocolo para o uso de 

cloroquina para tratamento de indivíduos em todas as etapas da doença, incluindo 

pacientes com sintomas leves,  em 20 de maio de 2020. O protocolo sugere a combinação 

dos dois medicamentos com azitromicina e é uma diretriz para o sistema público 

brasileiro de saúde. 

O líder da nação, portanto, foca em duas frentes quando o assunto é o coronavírus: 

relaxamento das medidas de isolamento social, contrariando as recomendações da OMS 

(uma vez que o isolamento social é considerado atualmente a única ferramenta disponível 

para diminuir o número de indivíduos infectados); e administração de cloroquina para 

pacientes com COVID-19.  

Essas duas narrativas convergem, pois se há um medicamento eficaz para a doença 

não há necessidade de restringir os movimentos das pessoas, nem o fechamento 

temporário de estabelecimentos comerciais, protegendo assim a economia brasileira. A 

droga foi fonte de fortes desentendimentos entre o presidente e seus dois ex-secretários 

de Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, pois ambos eram contra o uso dos 

medicamentos por indivíduos com sintomas leves de COVID-19. Por causa das 

diferenças de opinião, o primeiro foi demitido e o segundo desistiu (CALIL, 2021). 

Não foi a primeira vez que o presidente brasileiro defende a administração de 

compostos químicos e farmacêuticos sem evidências científicas. Em 2016, como 

deputado, foi um dos coautores de um projeto de lei que teria dado acesso à 

fosfoetanolamina sintética para pacientes com câncer. A droga desenvolvida no Instituto 

https://jcom.sissa.it/archive/19/07/JCOM_1907_2020_A03?utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound#fn2x0
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de Química da Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos, foi considerada uma 

possível cura para o câncer, apesar da completa falta de exames clínicos em humanos. O 

projeto foi aprovado e sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, mas o Supremo 

Tribunal Federal o rejeitou alguns dias depois (CALIL, 2021). 

"Fé em Deus, trabalho, confiança. Acredito no povo brasileiro" (Transmissão 

semanal do Facebook de Bolsonaro em 26 de março de 2020). Para convencer a 

população da eficácia do uso de cloroquina no tratamento do COVID-19, Bolsonaro 

encena um discurso populista que polariza o mundo em duas verdades irreconciliáveis: a 

verdade do povo contra a das elites, ou melhor, a verdade de Deus contra a de Seus 

inimigos.  

O antielitismo do populismo também se manifesta em sua oposição aos fatos e à 

verdade determinada por elites produtoras de conhecimento, como cientistas e 

especialistas. Nesse sentido, para contestar a verdade da ciência no contexto da maior 

crise de saúde do século, o presidente brasileiro constrói um cenário discursivo em torno 

da liberdade de religião que estrategicamente serve para justificar a racionalidade 

neoliberal de seu governo que delega a decisão de usar ou não as drogas para o julgamento 

pessoal de cada indivíduo soberano e isenta o Estado de qualquer responsabilidade pelo 

tratamento médico com as drogas (DIAS, 2021). Portanto, ao fortalecer a polarização 

entre "nós" (as pessoas que têm fé em Deus) e "eles" (as elites oportunistas que acreditam 

que as normas científicas determinam a realidade), Bolsonaro reforça o conflito entre 

autonomia e controle; soberania individual e submissão coletiva. 

Durante a transmissão ao vivo de 21 de maio de 2020, reafirmando o caráter 

cristão de seu governo e comunicando que havia tido uma videoconferência com grupos 

políticos católicos mais cedo naquele dia, Bolsonaro disse que trata todas as religiões com 

respeito, verbalizando sua crença de que a liberdade é mais importante do que a própria 

vida". 

A liberdade é a coisa mais sagrada que podemos ter aqui na Terra. “aqueles que 

desistem de parte de sua liberdade para ter um pouco mais de segurança, não merecem 

nem uma coisa nem outra. Então, liberdade acima de tudo. A liberdade não tem preço" 

(transmissão semanal de Bolsonaro no Facebook em 21 de maio de 2020). O discurso 
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sobre a "liberdade de religião" como autoridade moral transcendente serviu como 

preâmbulo para abordar o documento divulgado pelo Ministério da Saúde no dia anterior 

que ampliou a possibilidade de uso de hidroxicloroquina para o tratamento precoce de 

pacientes COVID-19, apesar de pesquisas científicas não comprovando sua eficácia e 

alertando sobre possíveis riscos à saúde (DIAS, 2021). 

De acordo com o novo protocolo— e em consonância com a racionalidade mínima 

do Estado, os cidadãos devem assinar um "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido" 

pelos quais o governo se isenta de qualquer responsabilidade pelo tratamento com 

hidroxicloroquina e os pacientes aceitam "os riscos mencionados (aqui) e dão 

permissão/autorização voluntária para que os medicamentos sejam usados da maneira 

descrita (aqui)". No regime digital pós-verdade da política que existe na forma atual do 

neoliberalismo, os pacientes ficam com a opção de "livremente" decidir tomar uma droga, 

apesar do fato de "que não há garantia de resultados positivos para o COVID-19 e a droga 

proposta pode até ter efeitos colaterais", como "redução de glóbulos brancos, disfunção 

hepática, disfunção cardíaca e arritmias, e mudanças na visão devido a danos à retina". 

Além disso, Bolsonaro incentiva a subjetividade empreendedora de seus apoiadores ao 

dizer que "a primeira pessoa a se preocupar com o grupo de risco é você que tem pai, avô, 

bisavô dentro de casa. Você não deve esperar o governo fazer alguma coisa" (transmissão 

semanal de Bolsonaro no Facebook em 26 de março de 2020). 

Durante a transmissão ao vivo de 26 de março de 2020, Bolsonaro se enobrece 

como o homem "escolhido por Deus" para lutar contra a luta do povo — afirmando que 

"pela vontade de Deus" cloroquina e hidroxicloroquina "em breve será confirmado como 

um remédio para curar todos aqueles com COVID-19". Isso apesar da preocupação 

levantada no Brasil pela mídia esquerdista e cientistas que defendem visões pré-

determinadas da política.  

O líder populista da maior nação sul-americana incorpora o uso da comunicação 

pós-verdade como uma característica distinta da política contemporânea. Apesar de 

imbuída de imagens emocionais de caráter religioso e aparente preocupação com as 

massas, a atuação audiovisual de Bolsonaro é pautada por um governo neoliberal 

comprometido com os interesses das elites empresariais (DIAS, 2021).  
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Como sugerido pelo ex-secretário de Saúde Henrique Mandetta, a disputa travada 

pelo presidente brasileiro em favor da cloroquina e da hidroxicloroquina é uma tentativa 

de estimular um retorno precoce ao trabalho: "A ideia de dar cloroquina, na mente da 

classe política mundial, é que, se você tem a droga, as pessoas voltam ao trabalho". Como 

Bolsonaro afirmou durante a transmissão ao vivo do Facebook em 14 de maio de 2020, 

"hoje tivemos uma reunião com empresários. Um grupo muito importante de pessoas que 

decidiram entrar, discutir esse assunto para que a gente possa fazer a economia funcionar 

porque economizamos empregos, e salvar empregos é salvar vidas também". 

À medida que o neoliberalismo reorganiza o senso de percepção humano, o 

fenômeno da pós-verdade não pode ser devidamente compreendido sem levar em conta 

as circunstâncias históricas em que essa forma de governo foi otimizada. Portanto, o 

presidente brasileiro brinca com o complexo conjunto de emoções que derivam das 

noções de autorresponsabilidade, autonomia e liberdade de escolha para produzir o efeito 

pandêmico pretendido de seu discurso (CAMPOS, 2020).  

Para ilustrar nosso ponto, durante a transmissão ao vivo de 21 de maio de 2020, 

em um discurso grotesco que produz os efeitos do poder inerente à posição que ocupa, 

Bolsonaro comparou o ato comum de beber uma Coca-Cola à tomada de 

hidroxicloroquina. No ambiente de dispositivo comunicativo digital contemporâneo 

criado pelas transmissões ao vivo semanais de Bolsonaro no Facebook, em que códigos 

institucionais convivem com a intimidade presidencial e a espontaneidade, o Chefe da 

Nação usa roupas casuais — incluindo uma camisa de futebol — e se senta em frente a 

uma imponente estante que invoca conhecimento, para produzir enunciações com o status 

da verdade (): "As pessoas dizem que estou errado, mas eu bebo Coca-Cola e eu fico bem. 

Deixe-me pegar o que eu quero aqui, é como cloroquina: aqueles que querem pegar (ele), 

tomá-lo; aqueles que não querem (fazer), não tomem" (transmissão semanal de Bolsonaro 

no Facebook em 21 de maio de 2020). 

A associação da "liberdade de religião" e da "liberdade de escolha" para reforçar 

a polarização entre grupos conservadores e progressistas pode, portanto, ser entendida 

como uma estratégia de comunicação. Ao tornar viral seus argumentos a favor da 

liberdade dos indivíduos de optar por tomar cloroquina para tratar o COVID-19, 
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Bolsonaro cria uma "comunidade de crenças" (WAISBORD, 2018) ligadas por emoções 

diretamente derivadas de conceitos historicamente originados da racionalidade 

neoliberal, como liberdade, individualismo, auto responsabilidade, autonomia e 

empreendedorismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em suma, a pandemia Covid-19 ocorreu por acaso do destino, mas não foi 

imprevisto. Suas consequências são muito mais do que escandalosas: são criminosos, e a 

esquerda deve dizer tão alto e claro. O capitalismo neoliberal revelou sua verdadeira face, 

desumana e homicida, enquanto o Covid-19 demonstrou que não pode haver política de 

saúde sem os princípios da solidariedade, da política industrial e da capacidade do Estado. 

Esta é uma luta desesperada. Temos que sair dessa crise com uma sociedade melhor.  

Como nunca, uma alternativa de esquerda é necessária para se levantar para 

enfrentar este desafio. Por meio da investigação das transmissões semanais de Bolsonaro 

no Facebook, observamos que a nova pandemia coronavírus reforçou o populismo de 

direita no Brasil. A crise desencadeada pelo governo federal foi contra a ciência, e muitas 

vezes a favor de afirmar a opinião do presidente. No caso da cloroquina e 

hidroxicloroquina, houve uma guerra contra a ciência que trata paradigmas e métodos 

científicos como uma espécie de intelectualismo ultrapassado. Afinal, segundo 

Bolsonaro, a opinião pessoal e as experiências devem ser vistas como os elementos mais 

fundamentais no estabelecimento do verdadeiro conhecimento. 

O fenômeno da pós-verdade é inseparável da democracia da opinião e da 

concepção liberal da informação, segundo a qual a verdade resulta de uma competição 

entre todo o conteúdo no mercado de ideias, seja falsificada ou autêntica. Ao tornar todos 

nós cidadãos competentes em questões políticas, o sistema democrático aumenta nosso 

senso crítico em relação às verdades oficiais sem diminuir nossa credibilidade. O modelo 

democrático postula a existência de cidadãos ativos, racionais, educados e informados, 

mas o que exatamente significa ser informado? Ser informado, se não objetivamente, mas 

pelo menos de forma justa, requer ter muito tempo e discernimento? 
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Em muitos aspectos, as enunciações de Bolsonaro, como os depoimentos do Dr. 

Roberto Kalil, lembram as de um vendedor. Isso até levou Kalil a se desculpar, dizendo 

que ele não era um garoto propaganda da hidroxicloroquina. A principal característica 

deste tipo de vendas é eliminar toda a consideração da realidade e ignorar completamente 

a verdade. Diante desse recurso, não se pode culpar o vendedor da ideia por fornecer uma 

representação errônea da realidade, pois suas palavras estão completamente 

desconectadas dela e, portanto, livres de qualquer preocupação com a verdade. Afinal, 

seu principal compromisso era promover a droga como solução para o problema. 

Embora admita que um discurso de vendas não é uma prerrogativa da pós-verdade 

contemporânea, podemos inferir que existem duas razões principais pelas quais 

Bolsonaro o usa em seu discurso: no plano social, a propensão a expressar convicções 

desprovidas de conhecimento suficiente das questões consideradas e, no nível intelectual, 

a expansão de um ceticismo que nega a possibilidade de um conhecimento objetivo da 

realidade. 
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