
APRESENTAÇÃO 

 

Retratos da Pandemia surge da angústia de vivenciar a progressão fúnebre 

da Covid-19 no Brasil. No início, os mortos pelo novo coronavírus eram 

personagens anônimos das estatísticas sanitárias e da cobertura midiática. 

Mas, com o tempo, foram ganhando rostos. Parceiros de trabalho, amigos e 

parentes, mais ou menos próximos, foram entrando progressivamente no rol 

das vidas abreviadas pela pandemia. 

Conquanto a dor e o medo desses tempos fossem constantes, como 

professores e pesquisadores não nos cabia quedar paralisados. Ao contrário. 

Era necessário purgar o sofrimento refletindo sobre a dura realidade que, 

continuamente, ceifa a vida de milhares de brasileiros. Portanto, Retratos da 

Pandemia é fruto desta angústia e mesmo do temor que humanamente 

sentimos de tudo aquilo que nos ameaça. 

Foi a partir dessa perspectiva que nós, membros do Laboratório de Estudos 

Políticos de Defesa e Segurança Pública (LEPDESP), think tank formado 

pelos esforços cooperativos entre o Instituto de Estudos Sociais e Políticos 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP/UERJ) e da Escola 

Superior de Guerra (ESG), estruturamos a presente obra. Como sujeitos 

históricos que necessitam transcender aos limites do real imediato em favor 

de uma expressão notarial, reflexiva, que servisse como registro e memória 

dos tempos sombrios que compartilhamos, buscamos construir um retrato 

multifacetado e multidimensional da dessa dolorosa realidade global, 

assumindo uma posição firme em defesa da vida e da dignidade da pessoa 

humana. 

Para levar a cabo essa tarefa, convidamos profissionais de diferentes áreas 

ou campos de atuação. Por esse motivo, o leitor irá encontrar, no rol de 

“retratistas”, sociólogos, juristas, cientistas políticos, jornalistas, 

profissionais da saúde, militares, assistentes sociais, historiadores e outros, 

do Brasil e do exterior, vinculados a instituições públicas e privadas, que 

produziram uma obra ao mesmo tempo plural e identitária, que, se em alguns 

momentos pode assumir um tom subjetivista ou confessional, em outros irá 

soar claramente como um grito de alerta, libertação ou revolta. 

Nem todos os autores para os quais solicitamos uma contribuição reflexiva 

para esses Retratos da Pandemia puderam aceitar o convite. Reconhecemos 

que não está fácil existir. O momento exige prudência e, em alguns casos, 

recolhimento. Por isso, de modo muito especial, agradecemos àqueles que 



ousaram partilhar conosco essa caminhada. Ao fim da rodada de coleta dos 

artigos, que não foi imune a diversas prorrogações, atrasos e desistências de 

última hora, filtramos 15 trabalhos que, sem qualquer pretensão exauriente, 

permitem fotografias bastante lúcidas sobre a vida em tempos de pandemia. 

Com os textos em mãos, dividimo-los em três grupos significativos, cada um 

compondo uma parte específica da obra. 

Na primeira, intitulada “Poder e Política no Contexto da Pandemia”, 

privilegiamos as relações de poder inerentes aos estudos políticos. Nesse 

sentido, Estado de Segurança vs. Estado de Liberdade. Proteção à saúde por 

meio da limitação da liberdade, de Rüdiger Voigt, visa investigar as relações 

entre segurança e liberdade no contexto atual. Percorrendo diferentes passos 

reflexivos, Voigt pinta um retrato sombrio, quiçá pessimista, no qual as 

limitações da segurança à liberdade tendem a ser aceitas acriticamente como 

um “mal necessário”. No texto subsequente, A pandemia e seus impactos na 

vida política, Geraldo Tadeu Monteiro debate a “politização da morte” 

operada pelo presidente Jair Bolsonaro para, numa visão prospectiva das 

mudanças políticas ora em curso, declinar para a percepção de que 

pluralidade e descentralização decisória devem fazer parte do legado desses 

tempos sombrios. Já em Pandemia e necropolítica no estado de exceção 

brasileiro, Renan Aguiar e José Fábio R. Maciel partem da omissão 

comissiva do governo federal no combate a Covid-19 para reconhecer que a 

necropolítica brasileira tem sua base em um longo processo de capitulação 

do Estado ante interesses econômicos, de caráter liberal, burguês, cujos 

objetivos pouco ou nada dialogam com a necessária defesa da vida, mesmo 

em tempos de “normalidade” sanitária. 

Dando continuidade as fotografias que têm no poder seu objeto privilegiado, 

em O emprego das forças armadas brasileiras no apoio às medidas de 

contenção à pandemia da Covid-19, Ricardo Fayal e Ricardo Freire destacam 

as ações empreendidas pelos militares no combate ao novo coronavírus, 

evidenciando esforços frequentemente silenciosos em favor de daqueles que 

mais necessitam da assistência do Estado. Já em O Estado Nu: as agruras 

brasileiras no combate à pandemia do coronavírus em tempos de desencanto, 

Eduardo Salomão e Gilberto Vianna chamam a atenção para a necessidade 

de um Estado forte, soberano e democrático para enfrentar os desafios 

presentes e próximos-futuros que se anunciam ao país. Por derradeiro, em O 

que pensadores têm a dizer sobre a pandemia, Pedro H. Villas Bôas Castelo 

Branco confronta autores como Chul Han, Agamben e Zizek para pensar a 

maior crise sanitária de nossa época, arrematando, à luz da filosofia política, 

a primeira e mais longa parte de nossa obra. 



A segunda parte de Retratos da Pandemia, “Sociedade e Saúde Pública”, 

reflete sobre diferentes dimensões societais no contexto da pandemia do 

novo coronavírus. Em seu texto de abertura, Realidades e desafios da 

educação básica em tempos de pandemia, Elielma Ayres Machado, Lier 

Pires Ferreira e Vânia Morales Sierra refletem sobre os problemas da 

educação no contexto pandêmico. Já em O planejamento logístico a partir de 

um sistema de informações geográficas em cidades com lockdown, Carlos 

Alberto Schettini Pinto e Vinícius Marques da Silva Ferreira analisam os 

efeitos sociais do lockdown em cidades do Estado do Maranhão. Em seguida, 

Políticas sociais, Covid-19 e tecnologias de informação e comunicação, de 

Maurílio de Matos, Renato Veloso e Silene Freire, busca refletir sobre os 

impactos do novo coronavírus no país, ponderando criticamente sobre a 

incapacidade do Estado brasileiro em garantir a efetividade dos direitos 

sociais inscritos na Constituição Federal de 1988, em particular no âmbito 

da agenda ultraliberal que marca o governo Bolsonaro. 

Na sequência dessa segunda parte, dois textos privilegiam a temática da 

saúde pública. No primeiro, Atenção primária à saúde no contexto da Covid-

19 no Brasil: um olhar panorâmico da saúde coletiva, Maria Helena 

Magalhães de Mendonça, Lia Giraldo da Silva Augusto, Marla Fernanda 

Kuhn e Marcilio Sandro Medeiros refletem sobre os impactos do novo 

coronavírus nos serviços de atenção primária à saúde no âmbito do SUS, 

considerando, nessa análise, variáveis como as articulações entre 

comunidades científicas e movimentos sociais. No seguinte, Saúde pública 

no Brasil: uma aproximação ibero-americana a partir da experiência 

brasileira em tempos de pandemia, Eduardo Manuel Val, Mirian Pellegrino 

e Angela Dias Mendes destacam o papel do SUS na prevenção e no 

tratamento da Covid-19, cotejando, na sequência, a realidade brasileira com 

a de três países ibero-americanos, Argentina, Espanha e Portugal. 

A terceira e derradeira parte, “Vivências internacionais e experiências de 

vida”, traz à baila estudos sobre dois diferentes países, Portugal e China, bem 

como duas importantes experiências de vida. Neste sentido, em Covid-19 e 

o estado de emergência em Portugal, Alex Sander Xavier Pires projeta luzes 

sobre os fundamentos jurídicos que alicerçaram o combate à pandemia em 

terras lusitanas, avaliando, com base em dados estatísticos, as políticas 

sanitárias e socioeconômicas implementadas pelo governo português. Na 

sequência, em Lições das medidas governamentais e comportamento popular 

contra a pandemia em Macau, China, Denis de Castro Halis aproveita os anos 

vividos em território chinês para debater as políticas sanitárias 

implementadas em Macau. Dentre as curiosidades e questões levantadas pelo 



autor, destaca-se a proximidade geográfica entre Macau e Wuhan, capital da 

província de Hubei, de onde emanou a brutal pandemia que hoje se abate 

sobre o mundo. 

Na reta final de nossos Retratos da Pandemia, em Experiências e adaptações 

pelos olhos de profissionais de saúde de uma maternidade pública localizada 

na região norte de Santa Catarina durante a pandemia da Covid-19, Carla 

Beatriz Hoffmann, Luciene Gomes Pimenta Cabral e Morgana Maier 

Scheuermann, relatam os desafios de uma casa maternal catarinense, 

privilegiando as mudanças efetuadas nas rotinas clínicas e na estrutura dessa 

unidade de saúde situada em Joinville. Por fim, em Frente à frente com o 

Covid, Maiá Menezes resgata suas experiências com o novo coronavírus, 

considerando tanto sua atuação como jornalista inserida na cobertura de uma 

unidade de tratamento intensivo (UTI) voltada para pacientes com Covid, 

quanto sua posterior vivência como enferma que luta pela vida após ter sido 

infectada pelo novo coronavírus. 

Por derradeiro, cumpre destacar que, embora proposta por profissionais com 

vasta experiência no ensino e na pesquisa, Retratos da Pandemia não é uma 

obra acadêmica, stricto sensu. Trata-se, na verdade, de um desabafo, um 

produto da necessidade de dialogar, de compartilhar vivências e 

experiências, de sair do “claustro” e mesmo do limbo imposto pelas medidas 

de isolamento social e pela falência socioeconômica e moral do país. Para 

tal, foi necessário trocar a solidão pela solidariedade, a ansiedade pela 

inquietude, a resignação pela resiliência. Com esse espírito, convidamos 

todos à visão desses retratos pandêmicos, cientes de que os esforços aqui 

empreendidos se somam a muitos outros, propostos por diferentes 

profissionais, que, de uma forma ou de outra, foram afetados pelo mais 

dramático e inesperado desafio de nossa contemporaneidade, a pandemia da 

Covid-19. Boa leitura. 
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